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Sammanfattning 
  

Titel:  Working 9 to 5, eller? – En fallstudie om implementering av 

arbetstidsförkortning ur ett organisatoriskt perspektiv 

  

Författare:    Amanda Andersson & Maria Brengdahl Bengtsson 

   

Program:    Human Resource Management 

  

Kurs:  Företagsekonomi III - Organisation, examensarbete (kandidat) - 

2FE78E 

  

Handledare:    Jasmina Beharic 

  

Examinator:    Mikael Lundgren 

  

Problemformulering:  Hur kan en organisation förändra sina arbetsprocesser för att öka 

produktiviteten vid införandet av arbetstidsförkortning? 

  

Syfte:  Syftet med studien är att skapa förståelse för hur en organisation 

kan förändra sina arbetsprocesser för att öka produktiviteten vid 

implementering av förkortad arbetstid. Vidare är vår 

förhoppning att studien kan bidra till att ge andra organisationer 

inom den privata sektorn förutsättningar för hur de kan förändra 

sina arbetsprocesser vid införandet av arbetstidsförkortning. 

  

Metod:  Kvalitativ fallstudie med induktiv ansats. Det empiriska 

materialet har samlats in genom en totalundersökning där 

samtliga anställda på företaget som studeras har intervjuats. 

  

Slutsats:  Vi har kommit fram till att det finns två förutsättningar för att en 

organisation ska kunna införa arbetstidsförkortning med ett 

lyckat resultat. Dels att organisationen har en stark 

organisationskultur samt att det finns en väl fungerande intern 

kommunikation. Det finns vidare tre huvudsakliga 

arbetsprocesser som en organisation bör förändra vid införandet 

av arbetstidsförkortning; eliminera den tid som inte läggs på 

konkreta arbetsuppgifter, använda digitala 

kommunikationsverktyg samt förändra mötesstrukturen för att 

uppnå effektiva möten. 

  

Nyckelord:  Arbetstidsförkortning, förändring, effektivitet, produktivitet, 

kommunikation, organisationskultur.  
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Abstract 

Reduced working hours is a well-debated subject, both politically as well as within business 

contexts. In this qualitative study we have chosen to research change in work processes when 

reduced working hours is implemented. The following research question was phrased: how can 

an organization change its work processes in order to increase productivity when implementing 

reduced working hours? In order to answer the question, we conducted a case study on a small, 

local recruiting and staffing company that has implemented a six-hour working day. All six 

members of the organization were interviewed and from the empirical material, we identified 

two main areas that have been of importance; organizational culture and communication. We 

have reached the conclusion that both a strong organizational culture and well-functioning 

communication, primarily internal, is necessary in order to successfully implement reduced 

working hours. We have also reached the following conclusions, which answers our research 

question; time spent on unnecessary, non-working related tasks, has to be eliminated; 

communication has to be conducted in a time efficient manner, preferably by using digital 

tools; meetings has to be audited and revised in order to make sure they are efficient.  
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1. Inledning 

I inledningskapitlet redogör vi för den historiska utvecklingen av den generella arbetstiden i 

Sverige. Vidare diskuterar vi hur arbetstidsförkortning ur ett organisatoriskt perspektiv kan 

kopplas till effektivitet och produktivitet samt vad tidigare studier inom ämnet har behandlat. 

Slutligen mynnar kapitlet ut i en problemformulering och vilket syfte vi har med vår studie. 

 

1.1 Bakgrund  

Arbetstidsförkortning har i arbetssamhället blivit ett kontroversiellt ämne och en fråga att i 

generationer kämpa för (Paulsen 2017). Historiskt sett har den generella arbetstiden i Sverige 

förkortats. Från 63 timmars arbetsvecka vid 1900-talets början till 1920 års lag om åtta timmars 

arbetsdag och därmed 48 timmars arbetsvecka. 1968 stiftades den nya arbetstidslagen om 40 

timmars arbetsvecka (Isidorsson 2001). I samband med arbetstidslagen 1968 inleddes en ny 

process av förespråkare av den mer socialistiska ideologin med ett nytt mål: sex timmars 

arbetsdag. Alva Myrdal från det socialdemokratiska kvinnoförbundet framförde i början på 70-

talet idén om arbetstidsförkortning, sex timmars arbetsdag och därmed 30 timmars arbetsvecka. 

Tanken bakom idén var att man skulle ha mer tid över till familj och fritid. Högerpartiet, 

numera Moderaterna, var det enda partiet som inte stod bakom denna process (Sanne 1995). 

Vidare presenterade LO1 1973 en rapport där ett av fyra mål var sex timmars arbetsdag. 

Rapporten godkändes av landssekretariatet dock med ett uttalande om att sextimmarsdagen var 

en långsiktig målsättning. Någon ny arbetstidslag har förespråkarna dock inte uppnått och 

arbetstidslagen från 1968 är alltjämt aktuell (Isidorsson 2001).  

 

Det svenska nationalekonomiska forskningsinstitutet FIEF, drivet av LO, presenterade 1996 en 

studie om arbetstidsförkortnings påverkan på sysselsättningar (Eriksson 1996). I denna studie 

definierar Eriksson (1996) arbetstidsförkortning som reducerad arbetstid med bibehållen lön 

eller rätt till lönekompensation. I vår studie benämns arbetstidsförkortning med bibehållen lön 

även som sex timmars arbetsdag. Innebörden av begreppen är i detta fall densamma och bör 

därför inte uppfattas som två åtskilda begrepp. Sex timmars arbetsdag används snarare som det 

vedertagna begreppet i svenska arbetssammanhang. Vidare redogör FIEF:s studie för tre olika 

uppfattningar om arbetstidsförkortnings påverkan (Eriksson 1996). Den första uppfattningen 

                                                
1 Landsorganisationen (LO) är en sammanslutning av 14 fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige (LO 2018). 
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är att arbetstidsförkortning har positiva sysselsättningseffekter som innebär att fler personer 

kan dela på samma arbetsvolym utan att det påverkar produktionen. Det andra synsättet talar 

om arbetstidsförkortning ur ett framtidsperspektiv. När ekonomin är tillräckligt stark kan det 

finnas möjligheter att ta ut vinster i välfärden i form av ökad fritid snarare än att öka 

sysselsättningen. Det tredje synsättet har en uppfattning om att det inte finns några positiva 

sysselsättningseffekter med arbetstidsförkortning. Anhängare till denna linje ser inte 

arbetstidsförkortning som ett långsiktigt mål utan förknippar det snarare med ett flertal 

problem. Eriksson (1996) förklarar att arbetstidsförkortning bland annat skulle leda till ökade 

kostnader för företag och försämrad konkurrenskraft för näringslivet. Det antas enligt 

Erikssons (1996) studie bli konsekvenserna oavsett om reduceringen av arbetstid innebär 

lönekompensation eller inte. En allmän arbetstidsförkortning riskerar till och med att resultera 

i ökad arbetslöshet. Erikssons (1996) studie representerar alltjämt LO:s ideologiska ståndpunkt 

men även Bildt och Åkerstedt (2007) nämner i en studie oförsvarbara kostnader och försämrad 

konkurrenskraft som vanliga argument mot arbetstidsförkortning.  

 

Som tidigare nämnt har det sedan 70-talet funnits en politisk debatt kring förkortad arbetstid. 

Då fanns det ett långsiktigt mål om sex timmars arbetsdag hos samtliga riksdagspartier förutom 

Moderaterna (Paulsen 2017; Sanne 1995). Idag har Vänsterpartiet sex timmars arbetsdag som 

ett långsiktigt mål i sitt partiprogram (Vänsterpartiet 2018). Miljöpartiet har ett förslag till en 

reform om att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka (Miljöpartiet 2013). Enligt 

SVT:s valkompass inför kommunvalet 2018 uttryckte bland annat Centerpartiet, Liberalerna 

och Moderaterna sitt motstånd till att införa sex timmars arbetsdag (SVT 2018). Två företag 

inom den privata sektorn som på eget initiativ har infört sex timmars arbetsdag med bibehållen 

lön är appföretaget Filimundus och marknadsföringsföretaget Brath. Filimundus VD, Linus 

Feldt, konstaterar att förändringen resulterat i gladare medarbetare med mer energi. Feldt 

påpekar även att det sociala umgänget på arbetsplatsen inte blivit lidande utan tvärtom gynnats. 

Lunchtimmen som tidigare vanligen spenderades på olika håll har blivit en samlingspunkt 

(Hillvesson 2015). Braths VD Maria Bråth har fokuserat på att skapa ett effektivt arbetssätt; 

onödig mötestid och andra tidstjuvar har skalats bort. Bråth poängterar dock att syftet inte har 

varit att skapa en strikt arbetsmiljö utan utrymme för social kontakt, med ett i grunden effektivt 

arbetssätt finns det utrymme för småprat och en stressfri miljö (Holmlund 2016). 

 

Paulsen (2017) påstår att om vi blir allt mer effektiva i vårt arbete kommer vi inte behöva arbeta 

lika mycket, något som Brath anammat. Teknologins snabba utveckling har lett till 
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effektiviserade arbetsprocesser som i sin tur gjort det svårare för arbetstagare att fylla sin 

arbetsdag med meningsfulla arbetsuppgifter (Paulsen 2017). För att definiera begreppet 

effektivitet kan det enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) ses som graden av måluppfyllelse i 

förhållande till resursanvändning. Ett begrepp som är nära relaterat till effektivitet är 

produktivitet. Syverson (2011) definierar produktivitet som effektivitet i produktion, hur 

mycket output som erhålls i förhållande till input. Ju mindre resurser en organisation använder 

för att producera sina varor eller tjänster, desto mer produktiv är den (Jacobsen & Thorsvik 

2014). Vid arbetstidsförkortning minskar mängden input i tid, graden av output kan däremot 

inte minska om målsättningen är densamma som tidigare.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning om arbetstidsförkortning har i en stor utsträckning gjorts med fokus på 

medarbetarna, deras hälsa och välmående. Åkerstedt et al. (2001) genomförde en studie med 

syfte att studera kvinnor inom offentlig sektor där en experimentgrupp fick reducerad arbetstid 

till sex timmar per dag medan en kontrollgrupp behöll samma arbetstid som tidigare. Ett antal 

år senare presenterade Bildt (2007) ytterligare en studie gjord inom offentlig sektor med syfte 

att utreda sambandet mellan arbetstidsförkortning och medarbetarnas hälsa. 2017 presenterade 

Barck-Holst et al. (2017) en liknande studie som även den gjorts inom offentlig sektor. Studien 

undersöker hur en arbetstidsförkortning påverkar upplevd stress och andra närliggande 

faktorer, bland annat utmattningssyndrom. Gemensamt för de tre studierna är att 

arbetstidsförkortningen resulterat i positiva effekter på de undersökta hälsofaktorerna. Samtliga 

studier fokuserar på medarbetarperspektivet och förtäljer inget om hur organisationerna i fråga 

påverkats. Med de positiva hälsoeffekterna i åtanke är det däremot en rimlig förmodan att också 

organisationerna påverkats positivt. Samtliga tre studier genomfördes inom offentlig sektor och 

brister därmed i relevans till den privata sektorn. Eftersom den offentliga sektorn är 

skattefinansierad kan det ekonomiska intresset skilja sig mellan offentlig och privat 

verksamhet. Därför anser vi att det finns ett värde i att studera arbetstidsförkortning med 

bibehållen lön inom den privata sektorn. 

  

I en studie av Tseng (2012) gjord i Japan kan vi däremot se ett uttalat organisatoriskt perspektiv 

med fokus på ledning inom den privata sektorn. Med organisatoriskt perspektiv menas hur 

organisationen påverkas av arbetstidsförkortning, inte medarbetarna. Exempelvis hur 

effektiviteten, produktiviteten och arbetsprocesserna förändras. Washburn et al. (2018) 
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definierar arbetsprocesser som de kollektiva handlingar en organisation gör för att leverera 

tjänster och produkter internt och externt. Förändring av dem avser att både kontinuerligt 

utveckla befintlig kompetens men även anskaffningen av ytterligare kompetens (Washburn et 

al. 2018). Tsengs (2012) studie undersöker strategier för hur en organisation kan bibehålla 

produktiviteten vid arbetstidsförkortning. Ett kortare avsnitt behandlar förändringar i 

arbetsprocessen och når delslutsatsen att implementering av en strategi för att förbättra 

arbetsprocessen har en positiv korrelation med förhöjd produktivitet. Tseng (2012) påtalar dock 

svårigheten med att generalisera sin studies resultat utanför Japans gränser och uppmanar till 

studier i andra kulturella kontexter. Vi kan själva se en problematik i att generalisera Tsengs 

(2012) resultat i ett svenskt sammanhang. Dels för att det kulturella sammanhanget skiljer 

mellan Sverige och Japan men vi utgår även från att den aktuella arbetstidslagstiftningen och 

historien som föreligger denna skiljer länderna emellan2. Tsengs (2012) studie behandlar både 

den privata sektorn och det organisatoriska perspektivet men studiens generaliserbarhet går att 

ifrågasätta, vi finner därför ett värde i att studera arbetstidsförkortning ur ett organisatoriskt 

perspektiv i ett svenskt sammanhang.   

 

Vidare kan arbetstidsförkortning sett ur ett organisatoriskt perspektiv anses ha en motiverad 

koppling till effektivitetsbegreppet. Effektivitet syftar enligt tidigare nämnda definition till 

relationen mellan måluppfyllelse och resursanvändning (Jacobsen & Thorsvik 2013). 

Åkerstedt et al. (2001), Bildt (2007) och Barck-Holst et al. (2017) finner positiva samband 

mellan arbetstidsförkortning och medarbetarnas hälsa, en resursreducering som leder till 

positiva hälsoeffekter. Studierna förtäljer däremot som nämnt inget om huruvida 

arbetsprocesserna förändrades under försöken. Tseng (2012) finner ett positivt samband mellan 

reducering av resursanvändning, arbetstid, och förhöjd produktivitet. Som konstaterat måste en 

organisation som implementerar arbetstidsförkortning med bibehållen lön vidta åtgärder för att 

uppnå samma grad av måluppfyllelse. Vi menar därmed att det finns en relevans i att studera 

problemet med fokus på förändring av arbetsprocesser vilket leder oss till vår 

problemformulering.  

 

  

                                                
2 Se termen Karoshi som myntades i Japan under det växande problemet med dödsfall i arbetslivet på grund av 

bland annat långa arbetstider. (NE) 
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1.3 Problemformulering 

Hur kan en organisation förändra sina arbetsprocesser för att öka produktiviteten vid 

införandet av arbetstidsförkortning?  

 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur en organisation kan förändra sina 

arbetsprocesser för att öka produktiviteten vid implementering av förkortad arbetstid. Vidare 

är vår förhoppning att studien kan bidra till att ge andra organisationer inom den privata sektorn 

förutsättningar för hur de kan förändra sina arbetsprocesser vid införandet av 

arbetstidsförkortning.  

 

  



6 
 

2. Metod 

Metodkapitlet beskriver hur vi har genomfört en kvalitativ fallstudie med induktiv 

forskningsansats. Vidare redogör vi för hur intervjuerna har genomförts samt hur insamlat 

material har bearbetats och analyserats. Vi tar även ställning till studiens kvalitet samt 

huruvida vi antagit ett etiskt förhållningssätt. Kapitlet genomsyras av kritiska reflektioner över 

våra val av metoder. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Enligt syftet avser studien att skapa förståelse för hur en organisation kan förändra sina 

arbetsprocesser för att öka produktiviteten. Det ligger till grund för valet att anta en kvalitativ 

forskningsstrategi. Kvalitativ forskning ämnar att klargöra en företeelses innebörd eller 

egenskaper medan kvantitativ forskning snarare undersöker dess frekvens (Widerberg 2002). 

Den kvalitativa forskningsstrategins fokus på ord och tolkning av dessa talar vidare för studiens 

kvalitativa art (Bryman & Bell 2017). Holme och Solvang (1997) menar att i en kvalitativ 

studie är avsikten vanligen inte att pröva studieobjektets generella giltighet vilket vår studie 

inte heller ämnar att göra.  

 

Berg och Lune (2014) menar att kvalitativ forskning söker resultat genom att studera sociala 

sammanhang och hur aktörer i sammanhanget agerar. Även Alvehus (2013) poängterar att det 

är det socialt skapade sammanhanget som studeras. Vi vill förstå hur ett företag kan förändra 

sina arbetsprocesser vid införandet av arbetstidsförkortning. Det ämnar vi att göra genom att 

studera ett specifikt fall och förstå fallets sociala sammanhang, för att således kunna förstå hur 

dessa förändringar gjorts. Valet av en kvalitativ studie ter sig följaktligen naturligt. Alvehus 

(2013) menar vidare att begreppet kvantitativ icke är att förglömma i en kvalitativ studie, men 

att hur begreppet används skiljer sig mot en kvantitativ studie. Fokus ligger istället på huruvida 

något förekommer eller inte, samt tolkningen av vad det i så fall innebär, snarare än den exakta 

frekvensen av förekomsten. Om ett visst beteende är återkommande hos flera respondenter är 

det intressant i sig, men också beteende som förekommer mer sällan kan vara av intresse. I vår 

studie kan vi föreställa oss att ett beteende som är återkommande hos alla respondenter har 

varit av betydande vikt vid förändring av arbetsprocesserna. Likväl kan även beteende som 

enbart återfinns hos enskilda respondenter vara av betydelse.  
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2.2 Induktiv forskningsansats 

Med studiens utgångspunkt i åtanke, att skapa förståelse om förändring av arbetsprocesser vid 

arbetstidsförkortning, ämnar vi att ta avstamp i det empiriska materialet vilket sedan förankras 

i den teoretiska referensramen. Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativ forskning primärt 

bygger på en induktiv forskningsansats vilket vi anser överensstämmer med vår studie. Vidare 

menar Grønmo (2006) att en induktiv ansats framförallt är lämplig när området som studeras 

är relativt outforskat. Som konstaterat i problemdiskussionen anser vi att arbetstidsförkortning 

med fokus på organisation och arbetsprocesser är just ett outforskat område varför en induktiv 

ansats är lämplig.  

 

Den induktiva processen rymmer däremot i många fall också inslag av deduktion, där den 

teoretiska förståelsen testas med hjälp av empiriskt material (Bryman & Bell 2017). Den 

aktuella studien är inget undantag från denna oklarhet, en ren induktiv eller deduktiv ansats är 

svår att identifiera. Bryman (2018) anser å andra sidan att denna problematik inte nödvändigtvis 

är ett problem. Induktion och deduktion bör ses som tendenser snarare än bestämda metoder. 

För att kunna besvara studiens problemformulering och uppfylla syftet krävs ett empiriskt 

fokus som stöds av teoretiskt material vilket talar för en induktiv ansats. Innan det empiriska 

materialet samlades in gjorde vi dock kvalificerade gissningar om det teoretiska materialet och 

vad som skulle kunna komma att bli relevant vilket talar för en deduktiv relevans.  

 

Huruvida dessa kvalificerade gissningar egentligen talar för deduktion och mot induktion är 

dock inte självklart. En vanlig föreställning om induktion är att det inte får finnas någon 

förförståelse eller kunskap hos forskarna som studerar ett visst ämne, en föreställning som 

somliga forskare menar är sann. Andra menar däremot att en induktiv studie där forskarna inte 

har någon förkunskap om ämnet i praktiken är omöjlig. Utan någon form av teoretisk 

förkunskap går det inte heller att veta vad det är man ska skapa en förståelse kring. (Wallén 

1996). Holme och Solvang (1997) talar vidare för att en rent deduktiv eller induktiv studie är 

praktiskt osannolik. De menar, likt Bryman och Bell (2017), att en induktiv studie brukligen 

har inslag av deduktion och att föreningen mellan dessa ansatser leder till det spännande 

resultatet. Arbetstidsförkortning är som konstaterat ett väldebatterat ämne, både politiskt och i 

näringslivet. Följaktligen hade vi viss förkunskap om ämnet redan innan studiens början. En 

månad innan studiens uppstart träffade vi även företaget som utgör empirin i vår studie på ett 

informellt möte. Under mötet fick vi information som delvis påverkat vårt val av teori vilket 
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återigen talar för en deduktiv relevans. Dock diskuterades ämnet arbetstidsförkortning och 

organisation i sin helhet, det vill säga det specifika problemområdet behandlades ej. Därmed 

anser vi fortsatt att induktion är den ansats som antagits men med deduktiva inslag.  

 

2.3 Fallstudie 

Vår studie är baserad ett mindre företag som har infört arbetstidsförkortning med ambitionen 

sex timmars arbetsdag. Eftersom syftet med studien är att skapa förståelse för hur en 

organisation kan förändra sina arbetsprocesser för att öka produktiviteten vid implementering 

av förkortad arbetstid har fallstudie varit den undersökningsdesign som använts. Fallet bygger 

på en specifikt identifierad företeelse som vi avser att studera på djupet under en begränsad 

period (Bell & Waters 2016). Utmärkande för fallstudier är att de berör alla tre tidsdimensioner, 

förfluten tid, nutid och framtid (Olsson & Sörensen 2011). I vår studie ligger fokus främst på 

den förflutna tiden och nutid samt skillnaden däremellan.  

 

Under vår studietid har en av författarna haft kontakt med företaget som utgör fallet i vår studie 

genom studierelaterade aktiviteter, vilket delvis ligger till grund för valet av fall. Initiativet till 

studien kom initialt från företaget då de sökte studenter som ville skriva om deras införande av 

arbetstidsförkortning. Med en av författarnas relation till företaget i åtanke samt att vi fann 

ämnet vara intressant, valde vi att kontakta företaget och träffa två personer i ledningsgruppen 

för ett möte. Denscombe (2014) menar att en nackdel med fallstudier är att det kan vara svårt 

att få tillgång till rätt dokument och människor utan att det skapar etiska problem beträffande 

sekretess. Under vår forskningsprocess har detta inte varit ett problem då företaget var väl 

insatta i vad ett samarbete skulle innebära. Vi har inte heller upplevt att den ena författarens 

relation med företaget har påverkat genomförandet eller kvaliteten på vår studie. Utöver god 

tillgång till såväl dokument som människor ansåg vi att det fanns ett värde i att belysa ämnet 

arbetstidsförkortning relaterat till förändring av arbetsprocesser. Vår förhoppning är att studien 

kan komma till nytta för andra organisationer inom den privata sektorn som har för avsikt att 

införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. 

 

Genom att vi har koncentrerat oss på ett enskilt fall har vi belyst samspelet mellan viktiga 

faktorer som kännetecknat förändringen (Merriam 1994). Faktorerna har i enlighet med den 

induktiva forskningsansatsen identifierats utifrån det empiriska materialet. Merriam (1994) 

menar att fallstudier spelar en viktig roll vid utveckling av kunskapsbasen inom ett visst område 
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genom att förmedla förståelse som i sin tur kan påverka och möjligen förbättra praktiken. 

Vidare belyser Merriam (1994) att fallstudier kan tendera att överförenkla eller överdriva 

faktorer i en situation vilket kan ge läsaren en förvrängd bild av verkligheten. Vi är medvetna 

om att vår studie kan vara svår att generalisera, då den enbart utgör en del av en helhet. Merriam 

(1994), likt Holme och Solvang (1997), menar att det inte heller är nödvändigt eller legitimt att 

göra i kvalitativ forskning. Vid en fallstudie sker datainsamling vanligen med hjälp av olika 

metoder, till exempel intervjuer eller observationer (Jakobsson 2011). Grunden för insamling 

av empiri i vår studie har varit intervjuer, vilket behandlas vidare under intervjuavsnittet.  

 

Fallbeskrivning 

I december 2018 bestämde sig bemannings och rekryteringsföretaget Telin Rekrytering & 

Konsult, verksamt i Kalmar, för att implementera projektet sex timmars arbetsdag.  

Förändringen innebär att arbetstiden förkortas med två timmar om dagen för alla anställda men 

där lönen fortfarande är densamma. Syftet med förändringen var att förbättra balansen mellan 

jobb och fritid och därmed öka välmåendet hos de anställda. För att kunder och ekonomiska 

mål inte ska påverkas negativt har Telin fått strukturera om sitt arbetssätt till att bli mer 

effektiva utan att behöva arbeta hårdare. Projektet kommer att pågå under hela 2019 och 

därefter kommer företaget att utvärdera och ta ställning till om sex timmars arbetsdag är något 

som ska införas permanent (Ström 2019). 

 

2.4 Intervjuer 

För att samla in det empiriska materialet har vi genomfört intervjuer med avsikten att få svar 

på förutbestämda frågor. Vi gav också respondenterna utrymme att spontant reflektera kring 

andra närliggande områden. Enligt Yin (2013) finns det två huvudkategorier av intervjuer: 

strukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer. Strukturerade intervjuer följer ett detaljerat 

manus där forskaren utgår från ett frågeformulär med alla frågor som ska ställas. Intervjuarens 

beteende ingår också i manuset då forskaren som intervjuare försöker ha ett enhetligt beteende 

inför varje deltagare. Kvalitativa intervjuer är den vanligaste formen av intervjuer inom 

kvalitativ forskning. Jämfört med strukturerade intervjuer finns det inget strikt manus eller ett 

frågeformulär med de frågor som ska ställas. En kvalitativ intervju sker snarare som ett samtal 

där forskaren kan ställa anpassade följdfrågor till varje enskild respondent. Kvalitativa 

intervjuer kräver således ett intensivt lyssnande och ansträngning från intervjuaren att förstå 
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vad som sägs (Yin 2013). Vi finner en svårighet i att se våra intervjuer som antingen 

strukturerade eller kvalitativa utan att det tillåts någon form av variation mellan dessa. 

 

Trost (2010) har däremot en mer nyanserad syn på kategoriseringen av intervjuer, vilket vi 

finner vara mer applicerbart på vår studie. Till skillnad från Yin (2013) skiljer Trost (2010) på 

grader av standardisering och grader av strukturering. Standardisering innebär till vilken grad 

frågorna som ställs är desamma och att situationen är densamma för alla intervjuade. Vid låg 

grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora. Frågorna kan tas i den ordningen det 

passar och följdfrågorna formuleras beroende på tidigare svar. Strukturering innebär huruvida 

frågorna i en intervju har fasta svarsalternativ. Är svarsmöjligheterna öppna så är frågan 

ostrukturerad (Trost 2010). I samtliga intervjuer utgick vi från samma frågeformulär till 

samtliga respondenter3, vilket enligt Trost (2010) tyder på en hög grad av standardisering. 

Frågeformuläret togs fram efter att vi som tidigare nämnt träffade företaget som utgör fallet i 

vår studie på ett informellt möte. Under mötet berättade två representanter från företaget i stora 

drag vilka förändringar som företaget genomgått. De främsta förändringarna som nämndes 

berörde kommunikationen på arbetsplatsen, varför det fick komma att utgöra en stor del av 

frågeformuläret. Ytterligare frågor som vi ställde berörde arbetstidsförkortning relaterat till 

effektivitet och förändringsprocessen som arbetstidsförkortningen inneburit. Vidare var 

situationen densamma för alla intervjuade då de genomfördes i samma lokal och med samma 

tidsram. Även fast vi utgick från samma intervjuformulär fanns det möjligheter för anpassade 

följdfrågor, vilket talar för låg grad av standardisering. Genomgående för samtliga intervjuer 

var att det inte fanns några fasta svarsalternativ, det Trost (2010) benämner som låg grad av 

strukturering.  

 

2.4.1 Genomförandet av intervjuer 

Vi har genomfört sammanlagt sex intervjuer förlagda under tre sammanhängande dagar. Under 

dag ett genomfördes en intervju, dag två fyra intervjuer och dag tre den sjätte och sista 

intervjun. Samtliga intervjuer ägde rum i företagets egna lokaler. Enligt Trost (2010) är det 

viktigt att miljön är ostörd och att den intervjuade känner sig trygg i sammanhanget, vilket vi 

upplevde att samtliga respondenter gjorde. Intervjuerna pågick i 35-60 minuter och innan 

intervjuerna påbörjades blev samtliga respondenter tillfrågade om intervjun kunde spelas in, 

vilket alla samtyckte till. Trost (2010) menar att det finns både för- och nackdelar med 

                                                
3 Se bilaga 1. 
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ljudupptagning vid intervjuer. Till fördel är att man upprepade gånger efter kan lyssna vad som 

sagts ordagrant, notera tonfall och ordval. Till nackdel är att det kan vara tidskrävande att lyssna 

igenom inspelningarna samt besvärligt att leta rätt på detaljer. För att nyttja fördelarna och 

undvika nackdelarna valde vi att både spela in intervjuerna och föra anteckningar under tiden. 

För att i största möjliga mån eliminera risken med tekniska problem spelades samtliga 

intervjuer in med två mobiltelefoner. Båda författarna var med under samtliga intervjuer där vi 

turades om att hålla i intervjun medan den andra tog anteckningar. Det är enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) en fördelaktig teknik när två personer genomför en intervju. Dock 

menar Trost (2010) att risken med två intervjuare är att den intervjuade känner sig underlägsen. 

Det upplevde vi inte vara något problem eftersom den ena författaren snarare fokuserade på att 

föra anteckningar.  

 

2.4.2 Urval av respondenter 

Vid fallstudier menar Graziano och Raulin (2013) att urvalet av respondenter sällan är under 

forskarnas kontroll. Av den anledningen kan det bli svårare för forskarna att generalisera 

resultatet eftersom studien speglar det specifika fallets verklighet. På företaget som studeras 

arbetar sex personer, vilket innebär att samtliga anställda utgör vårt empiriska material. En 

studie där samtliga individer i en population intervjuas benämner Jakobsson (2011) som en 

totalundersökning. En totalundersökning genomförs huvudsakligen då populationerna är små. 

Företaget som ligger till grund för vår fallstudie är verksamt i Kalmar län där alla anställda är 

stationerade i Kalmar. Respondenterna har däremot olika befattningar och olika lång tid som 

anställd inom organisationen. Se modell 2.1 för mer information om respondenterna och 

intervjuerna. 

 

 

Figur 2.1, egen modell  
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2.5 Bearbetning av data, tolkning och analys 

Då båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer, anteckningar fördes samt dubbel 

ljudupptagning gjordes, har behovet av att transkribera intervjuerna inte upplevts som 

påträngande, något som det dock råder delade meningar om hos forskare. Back och Berterö 

(2015) menar att en intervju bör transkriberas då man i analysarbetet vinner mycket på att man 

redan har reflekterat över materialet. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) menar däremot att 

det ofta är mycket svårt att fånga det talade ordet i text, ett kommatecken eller en punkt kan 

förändra hela innebörden av situationen. För att undvika problematiken med att genom 

transkribering förändra ordens innebörd men inte gå miste om de fördelar som framkommer i 

det analytiska arbetet valde vi att tillsammans gå igenom intervjuanteckningarna. Därefter 

sammanställde vi svaren i ett dokument för att enkelt kunna identifiera likheter och skillnader 

i respondenternas svar. Vi markerade därefter de delar av svaren som innehöll nyckelord för 

att hitta gemensamma nämnare. Utifrån denna sammanställning kom vi fram till att 

organisationskultur och kommunikation har varit två grundläggande delar vid Telins4 införande 

av arbetstidsförkortning. Vi ställde inga uttryckliga frågor om organisationskultur men när vi 

kategoriserade respondenternas svar så förstod vi att det varit av betydelse. Det fanns en 

samstämmighet mellan organisationens medlemmar, bland annat i deras värderingar. Vi ställde 

däremot flertalet frågor om kommunikation och samtliga respondenter betonade att det på olika 

sätt haft en betydande roll vid införandet av arbetstidsförkortning. Det i sin tur motiverar vårt 

val att behandla organisationskultur och kommunikation som en del av vår teoretiska 

referensram. Under processens gång lyssnade vi igenom delar av inspelningarna för att inte gå 

miste om värdefull information i respondenternas svar. Med hjälp av förda anteckningar var 

det enkelt att leta sig fram till rätt tidpunkt i inspelningen där vi ansåg att det fanns ett värde i 

att fördjupa oss. Vi anser att denna typ av metod har varit gynnsam i vår arbetsprocess. Yin 

(2013) och Alvesson och Sköldberg (2017) förespråkar denna typ av omsorgsfull 

databearbetning där materialet gås igenom grundligt med utrymme för eftertänksamhet. 

 

Det teoretiska materialet i vår studie består av litteratur och vetenskapliga artiklar. För att finna 

relevant material har vi använt oss av Linnéuniversitetets databas Onesearch samt Google 

Scholar. Användbara sökord varit arbetstidsförkortning/reduced working hours, sex timmars 

arbetsdag/six hour workday, organisationseffektivitet/organizational effectiveness, 

                                                
4 Telin Rekrytering & Konsult, vidare benämnt som enbart ”Telin” 
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kommunikation+organisation/communication+organization, effektiva möten/effective 

meetings. 

 

2.6 Forskningskvalitet 

För att försäkra att studien håller en viss kvalitet samt att en god forskningsetik använts finns 

det ett antal begrepp vi förhållit oss till. Reliabilitet och validitet är de begrepp som vanligen 

används i ett kvantitativt sammanhang, huruvida dessa begrepp går att översätta till kvalitativa 

studier är däremot omdiskuterat. Alvehus (2013) menar att ett väsentligt problem med 

reliabilitet och validitet är att de fokuserar på mätning vilket inte är förenligt med den 

kvalitativa forskningsstrategin. Det förekommer däremot två begrepp som anses vara mer 

tillämpliga i det kvalitativa sammanhanget, trovärdighet och äkthet (Bell, Bryman & Harley 

2019; Bryman 2016; Bryman & Bell 2017).  

 

Trovärdighet rymmer i sin tur ett antal delkriterier vilka vi kan se återspeglas i vårt eget 

arbetssätt och i studien. I enlighet med den kvalitativa forskningsstrategin avser vi med studien 

att studera ett socialt sammanhang beroende av respondenternas uppfattning om detta. För att 

uppnå en grad av tillförlitlighet menar Bryman (2016) att studien av detta sammanhang bör 

anses trovärdig av en extern part. Denna tillförlitlighet kan bland annat skapas genom att 

forskaren bekräftar att sammanhanget återgetts på ett korrekt sätt. Detta sker vanligen genom 

respondentvalidering, de personer som studerats ges möjligheten att bekräfta eller dementera 

studiens riktighet. Efter det empiriska materialet författades skickade vi studien till samtliga 

respondenter för att ge dem möjligheten att bekräfta att vi tolkat dem korrekt, alternativt 

korrigera eventuella missförstånd. Det var däremot ingen av respondenterna som hade något 

att anmärka på. Genom att vi ämnat att beskriva det sociala sammanhanget efter bästa förmåga 

samt genomfört en form av respondentvalidering menar vi att det stärker studiens tillförlitlighet 

och därmed trovärdighet.  

 

Ytterligare ett delkriterie inom trovärdighet är pålitlighet som syftar till i vilken utsträckning 

studien granskats. Oberoende personer, exempelvis kollegor, kan anta den granskande rollen 

och bedöma studiens process och resultat (Bryman & Bell 2017). Aktuell studie har granskats 

av studiekollegor, handledare samt examinator genom flertalet seminarietillfällen och 

handledningstillfällen. Pålitligheten kan i detta avseende därför anses hög.  
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Delkriteriet överförbarhet ger däremot upphov till en mer kritisk diskussion. Bryman och Bell 

(2017) menar att en kvalitativ studie sällan kan överföras till en annan miljö i sin helhet med 

anledning av det unika sammanhanget en kvalitativ studie vanligen studerar. Alvehus (2013) 

skriver att forskarens tolkande roll i en studie är avgörande i samtliga processer varför en 

upprepning av en studie är att se som orimligt. Även om vi hade genomfört samtliga sex 

intervjuer igen med samma frågor är det svårt att tänka sig att vi fått exakt samma svar som vid 

första intervjun, något även Alvehus (2013) påstår. Studiens överförbarhet inom samma sociala 

verklighet kan därmed ifrågasättas. Studiens problemformulering kan potentiellt appliceras i 

ett liknande sammanhang där ett eller flera andra fall studeras, resultatet hade däremot rimligen 

skiljt sig väsentligt jämfört med vår studie.  

 

Genom att sträva efter att inte låta personliga åsikter eller intressen influera studiens resultat 

har vi även förhållit oss till det sista kriteriet, konfirmering. Bryman (2018) påtalar vikten av 

forskarnas förståelse kring att en samhällelig studie ej kan vara objektiv, men att forskarna 

likväl agerar i god tro och inte låter personliga intressen påverka studien. Vårt intresse för 

området arbetstidsförkortning med fokus på det organisatoriska perspektivet har vi valt att se 

som en tillgång då vi faktiskt är intresserade av området vi studerar. Under arbetets gång har 

vi däremot strävat efter att inte låta intresset påverka vare sig val av metod eller teoretiska 

områden, något vi menar att vi lyckats med.  

 

Äkthetsbegreppet avser hur väl forskarna lyckas återge en rättvis bild av sammanhanget som 

studeras vilket bland annat innefattar att skildra olika åsikter och uppfattningar inom 

studieområdet. Ett syfte med att förhålla sig till äkthetskriteriet är att ge studieobjekten en bättre 

förståelse av det studerade sammanhanget, det vill säga sammanhanget de befinner sig i (Bell, 

Bryman & Harley 2019). Återgår vi till Alvehus (2013) poäng om att kvalitativ forskning 

inbegriper ett visst mått av kvantitet i form av huruvida något förekommer eller inte kan vi 

även se en relevans till äkthetskriteriet. Våra respondenter kan exempelvis få en ökad förståelse 

för hur de förändrat sina arbetsprocesser genom att bli medvetna om beteenden eller konkreta 

förändringar som vissa kollegor gjort men som inte alla varit medvetna om. I vår studie kan vi 

således se att äkthetskriteriet bör ses som uppnått i det fall våra respondenter själva anser att 

de fått en bättre förståelse för hur de har förändrat sina arbetsprocesser för att öka 

produktiviteten.  
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2.7 Etik 

Bryman (2018) nämner fyra grundläggande principer vad gäller etik inom forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien, 

vilket vi inledde varje intervju med att göra. Även Silverman (2014) poängterar vikten av att 

informera deltagarna om syftet och studiens bakgrund. Samtyckeskravet innebär att varje 

deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan, vilket Forsman 

(1997) anser vara en av de viktigaste principerna inom forskningsetik. Eftersom initiativet 

beträffande vår studie initialt kom från företaget själva förutsatte vi att ett samtycke till studiens 

genomförande fanns hos samtliga respondenter. Beträffande det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, ska uppgifter om deltagare i studien hanteras med sekretess (Bryman 

2018). Vi har därför valt att inte nämna intervjupersonerna vid namn, något som DiCicco-

Bloom och Crabtree (2006) förespråkar. Däremot är inte företaget som utgör grund för vårt 

empiriska material anonymt, varför respondenternas egentliga anonymitet kan ifrågasättas. 

Varken vi eller respondenterna ansåg det vara ett problem då det empiriska materialet inte 

klassas som känsligt. Respondenterna benämns istället med sin befattning, vilket vi menar är 

mer lämpligt i sammanhanget. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda 

personer endast får användas i forskningssammanhang (Bryman 2018). Vi har under studiens 

gång haft i åtanke vilken information vi delat med oss av och till vilka personer, exempelvis 

till handledare och examinator. Informationen kommer inte heller att användas i annat än 

forskningsrelaterade sammanhang om så inte företaget önskar något annat.  
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras två teoretiska områden som vi valt ut efter 

insamling av det empiriska materialet. Utvalda teorier berör organisationskultur och 

kommunikation. Vidare kommer den teoretiska referensramen att ligga till grund för vår 

empiriska tolkning.   

 

3.1 Organisationskultur 

Under samtliga intervjuer observerade vi, samt att respondenterna antydde själva, att 

organisationskultur har varit en viktig del vid införandet av arbetstidsförkortning. Vi har 

således valt att vidare utforska området i vår teoretiska referensram. För att klargöra 

organisationskultur som fenomen inleds kapitlet med en definition av begreppet. Vidare 

behandlas begrepp som identitet, effektivitet och förändring i relation till organisationskultur.  

 

3.1.1 Definitionen av organisationskultur 

Bang (1999) redogör för fyra definitioner av begreppet organisationskultur som alla tar 

avstamp i olika uppfattningar om begreppet. Samtliga definitioner ser kultur som något 

kognitivt, våra tankar och uppfattningar om omvärlden. Bang (1999) sammanfattar de fyra 

definitionerna och presenterar en egen variant; “Organisationskultur är den uppsättning 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en 

organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” (Bang 1999, s.24).  

Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) presenterar en definition av begreppet som har en något 

annorlunda utgångspunkt jämfört med Bangs (1999) definition. Kultur enligt dem syftar till en 

kollektiv, mental programmering hos en viss organisation och dess medlemmar som särskiljer 

dem från en annan organisation. Vad som utgör den kollektiva programmeringen framgår inte 

utan det väsentliga är att den skiljer sig mellan olika organisationer. Alvesson (2011) beskriver 

istället organisationskultur som gemensamma föreställningar vilka skapas genom 

organisationens interagerande. Författaren menar att begreppet organisationskultur är att 

betrakta som ett paraplykoncept som inrymmer olika sätt att tänka, den gemensamma nämnaren 

är de symboliska aspekterna. Jämför vi de tre presenterade definitionerna syftar Bang (1999) 

och Alvesson (2011) till nästintill samma sak, men snarare med olika infallsvinklar. De nämner 

båda utvecklingen av de gemensamma normerna och värderingarna. Hofstede, Hofstede och 

Minkov (2011) fokuserar istället på det unika i en kultur, vilket förvisso kan ses som ett resultat 
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av Bangs (1999) och Alvessons (2011) definitioner. De gemensamma normerna och 

värderingarna de belyser är underförstått unika för varje enskild organisationskultur.  

 

3.1.2 Organisationskultur och identitet 

Organisationskultur och identitet är enligt Alvesson (2015) två begrepp som står nära varandra. 

Identitet sett ur ett organisatoriskt perspektiv innebär den gemensamma uppfattningen om vad 

som särskiljer organisationen från andra. Det innebär också medvetet gemensamma 

föreställningar bland medlemmarna om vilka vi är, vad står vi för och vad är naturligt för oss 

att göra? Organisationskultur handlar snarare om omedvetna föreställningar och för givet tagna 

antaganden. Alvesson (2015) menar att om det finns tydliga föreställningar om vad 

organisationen står för, det vill säga en distinkt identitet, ökar benägenheten att anamma 

organisationens gemensamma värderingar. På motsatt sätt kan också en gemensam 

organisationskultur bidra till att ge organisationen en mer distinkt identitet. Även om begreppen 

är nära relaterade till varandra, bör de inte blandas samman. Alvesson och Sveningsson (2014) 

betonar att medlemmarna i en organisation starkt måste identifiera sig med sin organisation för 

att det ska utvecklas en tydlig organisationskultur. Det finns ett antal faktorer som påverkar 

graden av identifikation hos medlemmarna i en organisation. En tydlig uppfattning om vilka 

värderingar som råder i en grupp kan ge upphov till en mer distinkt identitet. Likaså kan 

gruppens status och gemensamma mål påverka identiteten i en organisation (Alvesson & 

Sveningsson 2014). Bang (1999) förklarar samspelet mellan organisationskultur och identitet 

som en självdefinierande relation mellan en individ och en grupp. Däremot understryker Bang 

(1999) att specifika normer, värderingar och beteenden inte fortsätter att existera oberoende av 

gruppens medlemmar. Kulturen riskerar att försvinna allt eftersom medlemmarna som 

upprätthåller den försvinner från gruppen.  

 

Alvesson (2015), Alvesson och Sveningsson (2014) och Bang (1999) för fram sina resonemang 

med utgångspunkt i två begrepp, organisationskultur och identitet. De fäster ingen vikt vid 

ytterligare dimensioner inom begreppen, något Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) 

däremot gör. De presenterar begreppen individualism och kollektivism och redogör för 

skillnaden mellan en individualistisk och kollektivistisk kultur. I en individualistisk 

organisation är det egna intresset och behovet prioriterat, arbetsuppgifterna går före de 

personliga relationerna. Som ledare i en sådan organisation leder man individer, inte en grupp. 

I en kollektivistisk kultur är gruppens intresse av större betydelse och gruppen är snarare en 

enhet. Relationen mellan ledare och anställd kan liknas vid en familjerelation med en 
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underförstådd förutsättning om ömsesidig lojalitet. Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) 

presenterar även en studie som mätt graden av individualism i 76 länder. Sverige placerar sig 

högt på listan, graden av individualism är hög. Viktigt att poängtera är att studien inte enbart 

behandlar arbetslivet utan avser samhället i stort.  

 

Med hjälp av Hofstede, Hofstede och Minkovs (2011) resonemang får vi en djupare förståelse 

för begreppen organisationskultur och identitet. Återgår vi till poängen att framförallt Alvesson 

(2015) och Alvesson och Sveningsson (2014) inte fäster någon större vikt vid olika 

dimensioner inom området kan vi med hjälp av Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) 

däremot urskilja tendenser av individualism och kollektivism. Alvessons (2015) definition av 

identitet i ett organisatoriskt sammanhang fokuserar på gruppens gemensamma uppfattning och 

särskiljningen mot andra grupper, det vill säga tydliga kollektivistiska drag. Alvesson och 

Sveningsson (2014) betonar däremot att organisationens medlemmars individuella 

uppfattningar och inställningar ligger till grund för att en kultur över huvud taget ska träda 

fram, det vill säga mer individualistiska drag. Organisationskultur och identitet torde således 

inte ses som något definitivt utan ett samspel mellan kollektivism och individualism, något 

Bang (1999) framhäver genom att förklara sambandet mellan begreppen som en 

självdefinierande relation mellan grupp och individ.  

 

3.1.3 Organisationskultur och effektivitet 

Organisationskultur avser som tidigare nämnt de gemensamma antaganden, föreställningar och 

normer som finns i en organisation. Zheng, Yang och McLean (2009) menar att 

organisationskultur kan ses som en konkurrensfördel samt en nyckelfaktor för en effektiv 

organisation. Vidare menar författarna att det finns fyra identifierade dimensioner av 

organisationskultur som bidrar till organisatorisk effektivitet: anpassningsförmågan att ändra 

beteenden, medlemmarnas engagemang vid beslutsfattande, konsekventa uppfattningar hos 

medlemmarna samt att det finns en gemensam definition av organisationens syfte (Zheng, 

Yang & McLean 2009). Däremot har organisationskulturen inte en direkt påverkan på den 

organisatoriska effektiviteten utan det är snarare att kulturen har ett inflytande på 

medlemmarnas beteenden. På liknande sätt konstaterar Schein (1993) att organisatorisk 

effektivitet är beroende av en väl integrerad, gemensam organisationskultur.  

 

En studie utförd på utbildningsinstitutioner i Indien undersökte hur en stark eller svag 

organisationskultur kan påverka organisationseffektiviteten. Resultatet visade att 
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organisationer med en stark, djupt rotad kultur är mer effektiva än en organisation med en svag 

kultur (Gochhayat, Giri & Suar 2017). Huruvida en kultur definieras som svag eller stark beror 

bland annat på graden av anställdas överensstämmelse och engagemang med organisationens 

värderingar, normer och praxis. En stark kultur ger vägledning om vad som är viktigt och vad 

som behöver göras för organisationens bästa. När det finns en samsyn om värderingar, normer, 

praxis och mål tenderar medlemmarna i organisationen att agera mer konsekvent med dessa 

övertygelser. Det resulterar i att de anställda utsätts för mindre osäkerhet om rätt handlingssätt 

och kan därmed agera mer lämpligt och snabbare i oväntade situationer. Med hjälp av bredare 

konsensus kan nya medlemmar snabbare socialiseras in i organisationen, vilket också främjar 

organisatorisk effektivitet (Gochhayat, Giri & Suar 2017). Som tidigare nämnt är ökad 

produktivitet, och därmed ökad effektivitet, en grundläggande faktor vid införandet av 

arbetstidsförkortning. Studien som refereras till ovan visar på att det finns en relevans i att vi 

redogör för relationen mellan organisationskultur och organisationseffektivitet som en del av 

vår teoretiska referensram.  

 

3.1.4 Organisationskultur vid förändring 

Eftersom den studerade organisationen har genomgått en stor förändring finner vi en poäng i 

att belysa organisationskulturens roll vid en förändringsprocess. Forskning visar att 

organisationskultur är ett viktigt element vid organisationsförändring (Angelöw 1991; Gover, 

Halinski & Duxbury 2016; Sveningsson & Sörgärde 2015). Likväl som att organisationskultur 

kan utgöra en del av förändringsprocessen, kan det också vara kulturen som organisationen 

ämnar att förändra. I McKinseys “7-S modell” som används vid förändringsarbete utgör kultur 

en av en av de mjuka aspekterna tillsammans med personal, ledarstil och kompetens (Hayes 

2014). Modellen i sin helhet belyser sju sammanhängande organisatoriska element som utgör 

ett viktigt bidrag till organisationseffektivitet. Vid förändringsarbete kan modellen användas 

för att identifiera bristande relationer mellan de organisatoriska elementen och följaktligen 

peka på delar av organisationen som behöver förändras. Till exempel i vilken utsträckning 

organisationskulturen är anpassad till modellens hårda aspekter som är organisationens strategi, 

struktur och system (Hayes 2014). 

 

Alvesson och Sveningsson (2014) diskuterar organisationskultur som ett ämne för förändring 

och vilka möjligheter det finns för en organisationsledning att påverka medlemmarnas 

värderingar och föreställningar och därmed förändra kulturen. Alvesson och Sveningsson 

(2014) menar att det finns tre uppfattningar om möjligheten att styra en organisations kultur. 
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Enligt den första uppfattningen kan den högsta ledningen, med hjälp av färdigheter och 

resurser, förändra organisationskulturen. Den andra uppfattningen menar att det är ytterst 

besvärligt att förändra en organisationskultur på grund av den stora mängd olika värderingar 

och grupper som etablerats i organisationen. Den tredje uppfattningen grundar sig i att kulturen 

är utom all kontroll. Organisationskultur bygger snarare på människors utbildningsbakgrund, 

arbetsuppgifter och grupptillhörighet, vilket inte går att påverka (Alvesson & Sveningsson 

2014).  

 

Bang (1999) menar däremot att huruvida kulturen i en organisation kan styras beror på hur 

organisationen definierar kultur. Organisationskultur kan både ses som styrverktyg för 

ledningen eller som ett ohanterligt fenomen som växer fram av sig själv i organisationen. 

Kultur kan benämnas att vara något som en organisation dels har, men också något som en 

organisation är. En organisation som sägs ha en organisationskultur, menar Bang (1999) 

därmed har en möjlighet att påverka eller styra den. Om en organisation däremot har synen att 

de är ett kulturellt system, är det nästintill meningslöst att hävda att den går att påverka. Kultur 

ses i detta fall snarare som något som omedvetet växer fram i ett socialt system och således 

inte kan manipuleras av människor (Bang 1999).  

 

3.1.5 Privata angelägenheter på arbetstid 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) kan organisationskulturen påverka medlemmarnas 

beteenden. Författarna nämner en av de fem generella effekterna på beteende som tillhörighet 

och gemenskap. Hos de flesta människor finns det ett behov av social gemenskap, vilket i sin 

tur är en viktig faktor för att skapa trivsel på arbetsplatsen. I en grupp där medlemmarna har ett 

relativt likt tanke- och handlingssätt ökar känslan av tillhörighet, vilket är förknippat med den 

egna identiteten. Således skapas en stark lojalitet gentemot organisationen som enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2014) bidrar till större stabilitet i arbetsrelaterade sammanhang. Däremot har vi 

noterat att det finns en baksida med den sociala gemenskapen på arbetsplatsen, bland annat vad 

Paulsen (2017) kallar för tomt arbete. Den typen av arbete definierar författaren som allt arbete 

som sker på betald arbetstid, men som inte är de egentliga arbetsuppgifterna. Enligt Paulsen 

(2017) är den vanligaste typen av tomt arbete så kallad cyberslacking vilket innefattar privata 

digitala aktiviteter, exempelvis slösurfande eller privata emails och samtal. Vidare innefattar 

tomt arbete även mer analoga aktiviteter, exempelvis informella samtal med kollegorna om 

helgens planer eller annat som inte rör arbetet (D’Abate 2005; Ivarsson & Larsson 2012). 
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D’Abate (2005) presenterar i en studie ett antal anledningar till varför medarbetare ägnar sig åt 

icke-arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid. En av de mest betydande anledningarna är jakten 

på balans mellan arbete och fritid, genom att ägna sig åt privata angelägenheter på arbetstid är 

det lättare att få ihop livspusslet. En respondent i D’Abates (2005) studie uppger att denne inte 

hade kunnat arbeta överhuvudtaget om denne inte kunnat uträtta privata ärenden på arbetstid. 

En viktig poäng D’Abate (2005) framför är att bristen på tid är en betydande faktor som ligger 

bakom dessa omständigheter. Långa arbetsdagar gör det tvunget att involvera privatlivet i 

arbetslivet, till exempel kan inte samtalet till rörmokaren eller läkaren vänta då dem endast är 

tillgängliga under vissa tider. Även rastlöshet eller behovet av en paus presenterar D’Abate 

(2005) som anledningar till varför privatlivet interfererar med arbetslivet. De Vogli (2010) 

poängterar däremot vikten av att socialt interagerande förekommer på en arbetsplats. 

Författaren menar dock att både avsaknaden av interagerande samt dysfunktionellt 

interagerande, exempelvis brist på respekt mellan anställda, istället påverkar den mentala men 

också den fysiska hälsan negativt. Fungerande relationer mellan medarbetare är således 

betydelsefullt för en välmående organisation. D’Abate (2005) lägger ingen värdering i att icke-

relaterade sysslor förekommer utan konstaterar enbart att det sker samt varför och på vilket 

sätt. Likt Jacobsen och Thorsvik (2014) påpekar är den sociala gemenskapen viktig för att 

skapa trivsel på arbetsplatsen. Att någon form av icke-arbetsrelaterade aktiviteter sker på 

arbetstid, så som informella samtal med kollegorna, är således inget problem utan snarare tvärt 

om. Det väsentliga torde snarare vara i vilken utsträckning det sker och hur det påverkar 

produktiviteten.  

 

3.2 Kommunikation 

Likväl som att organisationskultur har varit en viktig faktor för Telin vid 

arbetstidsförkortningen har även kommunikation visat sig vara av stor betydelse.  Kapitlet 

inleds med en redogörelse för begreppet organisationskommunikation, vilket vi anser är 

nödvändigt för att förstå hur kommunikation fungerar i en organisation. Respondenterna 

underströk bland annat vikten av den digitala kommunikationen som blivit en del av 

kommunikationen i det dagliga arbetet, det utgör följaktligen en del av det teoretiska materialet. 

Likt föregående avsnitt finner vi en poäng i att belysa förändringsprocessen, således redogör 

vi även för kommunikation vid förändring. Vidare har Telin gjort betydande förändringar 

avseende deras mötesstruktur. Således utgör effektiva möten en del av kapitlet.  
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3.2.1 Organisationskommunikation 

Heide, Johansson och Simonsson (2012) redogör för begreppet organisationskommunikation 

och menar att det vanligen innefattar den interna kommunikation, både formell och informell. 

De menar dock att det är allt svårare att dra gränser mellan intern och extern kommunikation 

och att båda dessa områden bör betraktas som en del av organisationskommunikation. 

Författarna menar vidare att det till stor del är den nya informationstekniken och digitala medier 

som ligger till grund för den numera diffusa gränsen. Hedman Monstad (2018) delar denna 

åsikt och pekar också på digitalisering som en bidragande faktor till en diffusare gräns. Hedman 

Monstad (2018) poängterar dock att det för med sig en rad utmaningar, lösare gränser och en 

allt högre förändringstakt gör att balansen mellan stabilitet och förändring utmanas.   

 

Erikson (2011) fäster istället större vikt vid kommunikation och organisationskultur. 

Författaren menar att främst den interna kommunikationen påverkas av rådande kultur och 

presenterar tre hypotetiska scenarion. Är det en toppstyrd organisation, en delegerande 

organisation eller en organisation som bygger på ömsesidigt ansvar? Efter insamling av empiri 

kunde vi notera att Telins interna kommunikation i majoritet bygger på ömsesidigt ansvar. 

Erikson (2011) beskriver den typen av kommunikation som en dialog mellan ledning och 

medarbetare där hierarkier inte existerar. Kommunikationen är snabb och det krävs att alla 

medarbetare ansvarar för att ta till sig av den information som berör dem. Författaren 

poängterar även att vid den sortens kommunikation som bygger på ömsesidigt ansvar är 

gränsen mellan intern och extern kommunikation snarare en glidande skala, likt Heide, 

Johansson och Simonssons (2012) och Hedman Monstads (2018) resonemang.  

 

3.2.2 Digital kommunikation 

Den höga utvecklingstakten inom digitala medier har haft en stor påverkan på sätten vi 

kommunicerar i en organisation, både med vilka verktyg det görs samt vilken effekt det får. 

Modern mjukvara öppnar upp för nya dimensioner av kommunikation där användare kan 

interagera (Veselinović, Vlastelica Bakić & Cicvarić Kostić 2016). Bordi et al. (2018) 

presenterar en studie om digital kommunikation på arbetsplatser där flera resonemang är av 

betydelse för vår egen studie. Författarna når slutsatsen att digital kommunikation mestadels är 

något krävande och associeras med negativa känslor. Exempelvis att det finns en förväntan om 

att alltid vara tillgänglig och snabb på att svara på de email och meddelanden som kommer in. 

Den ständiga tillgängligheten gör att gränsen mellan arbetstid och fritid riskerar att suddas ut. 

Författarna menar vidare att den tekniska utvecklingen har lett till att förutsättningarna för 
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digital kommunikation förändrats, likt Veselinović, Vlastelica Bakić och Cicvarić Kostić 

(2016) påstår, men även att omfattningen ökat. Respondenterna i Bordis et al. (2018) studie 

upplever denna ökning som något negativt och stressande. Studien fastslår däremot flexibilitet 

som en positiv aspekt med digital kommunikation. Moderna kommunikationskanaler gör att 

man inte fysiskt måste befinna sig på organisationens arbetsplats för att kommunicera med 

kollegor.  

 

Digital kommunikation är något många organisationer enligt Hedman Mostad (2018) ser som 

ett nödvändigt ont, medan andra väljer att se det som en möjlighet. Oavsett vilket menar 

författaren att det är vanligt att en organisation antingen misslyckas med implementering av ett 

digitalt kommunikationsverktyg, alternativt försummar det och inte utnyttjar dess fulla 

potential. Detta med anledning av den rådande kommunikationskulturen där förändring inte 

alltid välkomnas. Erikson (2011) understryker vikten av att skapa en tydlig struktur för hur den 

interna kommunikationen sker, en samordnad kommunikation är grundläggande för att den ska 

vara effektiv. Vad som förväntas av medarbetarna på det kommunikativa planet bör klargöras 

för att minimera missförstånd. Med en kommunikationsstrategi menar Erikson (2011) att 

tillvägagångssättet för hur kommunikation kan bidra till att uppnå organisationens långsiktiga 

mål klargörs. Strategin bör vara framtidsinriktad och genom att identifiera framtida 

förändringsbehov kan den komma att bli vägledande i hur både intern och extern 

kommunikation sköts. Eriksons (2011) resonemang berör inte enbart digital kommunikation, 

dock finner vi värde i att kombinera dessa föreställningar då Telin främst har förändrat 

användningen av digital kommunikation. Sandblad et al. (2018) diskuterar kort kring om det 

finns ett samband mellan digitalisering och hög produktivitet. Författarna betonar vikten av att 

den digitala arbetsmiljön är välfungerande, i en sådan situation påverkas produktiviteten 

positivt. De menar att en grundläggande förutsättning för att den digitala arbetsmiljön ska vara 

just god är användbara och verksamhetsnyttiga verktyg. Det går till viss del hand i hand med 

Eriksons (2011) poäng, som menar att användandet av dessa verktyg bör ske på ett strukturerat 

sätt.       

 

3.2.3 Kommunikation vid förändring 

Vid detta laget har vi förstått att det finns många faktorer som är av stor betydelse i 

förändringsprocesser. Inte heller är kommunikation ett undantag (Erikson 2011; Gochhayat, 

Giri & Suar 2017; Heide & Johansson 2008). Forskare har identifierat att brister i den interna 

kommunikationen är den främsta orsaken till att planerade förändringar misslyckas (Heide & 
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Johansson 2008). Ett vanligt problem beträffande kommunikation vid förändring är att 

förändringen initieras uppifrån och förmedlas till medarbetarna som en plan som ska följas utan 

avsteg. I verkligheten är en organisationsförändring beroende av situationen och är ofta 

oförutsägbar, vilket beror på människors olika tolkningar. Det är emellertid svårt för ledningen 

att fullt kontrollera förändringens utfall. Vägen till en lyckosam förändring är tydlig och 

frekvent kommunikation från ledningen till medarbetarna samt att det finns en konstant dialog 

med medarbetarna (Heide & Johansson 2008). Även Miller (2015) påpekar vikten av att 

involvera medarbetarna i förändringsprocessen genom att kommunicera all relevant 

information. Det har dock visat sig att denna involvering ofta misslyckas och medarbetarnas 

deltagande begränsas (Miller 2015). Johansson (2011) menar att kommunikation är en 

grundförutsättning för en organisations existens och utveckling. Vidare förespråkar författaren 

att se organisationsförändring och kommunikation som integrerade i varandra snarare än två 

skilda företeelser. Utan kommunikation går det inte att genomföra en organisationsförändring 

(Johansson 2011). Jacobsen (2019) betonar att det finns ett samband mellan lyckad förändring 

och förändringsledarnas förmåga att sätta sig in i hur förändringen uppfattas av andra. Genom 

att förstå vilken roll kommunikation spelar i en förändringsprocess hjälper det således oss att 

tolka både hur Telin har kommunicerat men också vilken effekt det har haft i 

förändringsprocessen. 

 

Forskning som har gjorts inom området visar att det finns tre synsätt på kommunikationens roll 

vid förändringsarbete. Kommunikation som verktyg, kommunikation som process och 

kommunikation som social förändring (Johansson 2011; Johansson & Heide 2008). Samtliga 

synsätt går på ett eller annat sätt att knyta an till hur kommunikation har varit en grundläggande 

del av Telins förändringsprocess. Det första synsättet som Johansson och Heide (2008) belyser 

är kommunikation som verktyg, vilket syftar till hur förändringen informeras samt att reducera 

den osäkerhet som kan uppstå vid förändringsarbete. Ledarens roll i sammanhanget blir således 

att motivera sina anställda och lyckas förmedla att förändringen är nödvändig och önskvärd.  

 

Kommunikation som process innebär att meningsskapande och förståelse utgör centrala delar 

av förändringen. Johansson och Heide (2008) menar att förändringar influeras av mänsklig 

interaktion och kommunikation som i sin tur skapar den sociala verkligheten. Förändring 

innebär ständig rörelse och utveckling och bör således inte ses som något statiskt. När ett 

förändringsinitiativ presenteras för medarbetarna försöker varje person förstå vad förändringen 

innebär och vad den kommer ha för konsekvenser för dem själva och för organisationen i sin 
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helhet (Johansson & Heide 2008). Själva meningsskapandet bygger på samspelet mellan 

tolkning och handling. Människor skapar mening genom att tänka, testa och prova. 

Kommunikationen har en betydande roll i form av sociala interaktioner i 

meningsskapandeprocessen. På så sätt kan en uttänkt förändring kommuniceras fram till 

verklighet (Johansson & Heide 2008). 

 

Det tredje synsättet, kommunikation som social förändring innebär att begreppen 

kommunikation och handling är nära sammankopplade. Kommunikation anses enligt 

Johansson och Heide (2008) vara själva mediet för förändringar. Däremot lyfter författarna 

själva att det finns kritik mot det tredje synsättet. Kommunikation har visat sig kunna bli en 

fråga om makt där olika grupper kämpar för att forma den sociala verkligheten, vilket kan verka 

hämmande och begränsade (Johansson 2011; Johansson & Heide 2008).  

 

3.2.4 Effektiva möten 

För att få en djupare förståelse för hur Telin har ökat produktiviteten i sin organisation behöver 

vi belysa innebörden av effektiva möten. Som tidigare nämnt är mötesstrukturen en av de 

huvudsakliga arbetsprocesserna som Telin har förändrat, det är således relevant att belysa i 

förhållande till arbetstidsförkortning. Det teoretiska materialet hjälper oss att förstå vad ett 

effektivt möte innebär och vilka vanliga fallgropar som finns och därmed bör beaktas. Haynes 

(1998) definierar ett effektivt möte baserat på tre kriterier. Ett möte är effektivt när det uppfyller 

mötets mål på minsta möjliga tid till mötesdeltagarna tillfredsställelse. Måluppfyllelse, tid och 

tillfredsställelse är nyckelord vilka vi kommer att utforska för att förstå vad som egentligen 

utgör ett effektivt möte.  

 

Att ett möte bör ha ett syfte samt ett eller flera uttalade mål är något forskare inom området är 

rörande överens om. Frings (2008) menar att den första frågan som bör ställas inför ett möte är 

om det överhuvudtaget är nödvändigt att hålla det. Ett möte är ofta en förhastad lösning när det 

egentligen bör vara en mer genomtänkt lösning (Haynes 1998). Om det som ett möte avser att 

behandla kan hanteras på annat sätt, exempelvis genom email eller ett informellt samtal bör ett 

möte inte hållas (Frings 2008). Enligt Erikson (2011) är en av de vanligaste anledningarna till 

att ett möte blir improduktivt att deltagarna har olika uppfattningar om varför mötet hålls, dessa 

uppfattningar är dessutom ofta otydliga. För att undvika detta dilemma bör mötets syfte och 

dess mål formuleras samt delges mötets deltagare (Carlozzi 1999; Rask 2016).  
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Vidare bör en agenda tas fram vilken dels är ett verktyg för att med större sannolikhet uppnå 

mötets syfte och mål men som även vägleder mötesdeltagarna (Gerwick 2013). Garmston 

(2007) menar att en välformulerad agenda både sparar tid och ökar mötets produktivitet. 

Erikson (2011) skriver att ett tydligt sätt att strukturera syftet med mötet är genom att skilja på 

informationspunkter, diskussionspunkter och beslutspunkter, möjligen även ha separata möten 

för dessa tre punkter. Gerwick (2013) menar däremot att ett möte ofta kostar mer än man tror, 

och i processen att bestämma om ett möte överhuvudtaget behöver hållas bör kostnaderna tas 

i beaktning. Dessa talar allt som oftast för att antalet möten bör hållas nere vilket talar mot 

Eriksons (2011) strategi med flera möten.  

 

Frings (2008) talar vidare för att en välprioriterad agenda är en faktor som främjar effektiviteten 

men framförallt säkerställer att mötets viktigaste punkter hinns med. Punkterna med högst 

prioritetet läggs först i agendan och skulle mötestiden ta slut har dessa punkter ej försummats. 

Detta är en metod som även Erikson (2011) förespråkar, som menar att ett vanligt misstag är 

att ta upp den viktigaste punkten sist vilket då kan leda till att mötets mål och syfte inte uppnås 

om punkten inte hinner avhandlas till fullo.  

 

Den välstrukturerade agendan bör hur som helst delges mötesdeltagarna i god tid, samt 

eventuell bakgrundsinformation som krävs. Genom att förbereda deltagarna på vad som 

kommer att avhandlas samt vad de behöver veta innan mötet ökar också effektiviteten (Carlozzi 

1999). Wyatt (1996) föreslår att vid mötets början stämma av att deltagarna är tillräckligt 

förberedda, om någon inte är tillräckligt förberedd bör frågan ställas om det är bättre att istället 

ajournera mötet och boka in en ny tid. Återigen blir Gerwicks (2013) poäng om att möten kostar 

mer än man tror och antalet bör hållas nere relevant. Även Frings (2008) förespråkar färre antal 

möten snarare än flera, författaren poängterar att möten är en investering i både tid och pengar. 

Wyatts (1996) förslag om att ajournera och boka om ett möte, vilket då leder till ett ökat antal 

möten, kan därför enligt Frings (2008) och Gerwicks (2013) resonemang uppfattas som 

ineffektivt snarare än effektivt.          

 

Tid och ett mötes effektiva användning av den är således ytterligare en faktor att ta hänsyn till 

vid ett effektivt möte, något som forskarna är överens om. Erikson (2011) presenterar följande 

regel; ett möte tar exakt så lång tid som det är planerat att göra, oavsett agendans innehåll. Ett 

möte med en avsatt tid på en timme kommer också att ta en timme, men ett möte med samma 

agenda kommer istället ta två timmar om det är den planerade tidsåtgången. Ett möte utan en 



27 
 

tidsram är oberäkneligt och ofta ineffektivt. Tidsåtgången bör därför specificeras redan i 

agendan (Anderson 2013; Carlozzi 1999; Fetzer 2009; Frings 2008; Gerwick 2013; Haynes 

1998). Dels bör mötets start och sluttid noteras men även den planerade tiden för varje punkt 

på agendan. Varje punkt bör tilldelas en realistisk mängd tid, om det visar sig att en punkt 

behöver mer tid bör mer tid tilldelas efter en överenskommelse mellan mötets deltagare 

(Gerwick 2013). En metod som förespråkas för att se till att den planerade tiden följs och att 

mötet hålls inom agendans ramar är att ha en mötesledare eller facilitator. Denna person 

påminner vid behov gruppen om vad det egentligen är som diskuteras med syfte att se till att 

mötets mål och syfte uppnås (Fetzer 2009; Gerwick 2013; Haynes 1998).  

 

Haynes (1998) presenterar ingen vidare förklaring till när det tredje kriteriet, mötesdeltagarnas 

tillfredsställelse, är uppfyllt. Vi kan emellertid mot bakgrund av ovanstående argument själva 

dra slutsatsen att huruvida kriteriet uppfylls beror på hur väl det föreliggande arbetet sköts men 

även mötets genomförande. Samtliga presenterade författare är eniga kring ett antal punkter 

varför vi också fäster stor vikt vid dessa. I det fall ett möte har ett syfte, ett eller flera mål, en 

agenda med en tidsram samt någon form av facilitator som ser till att föregående moment följs, 

är det att betrakta som ett effektivt möte och bör således resultera i deltagarnas tillfredsställelse. 

Wyatt (1996) redogör för ett antal punkter som istället identifierar ett ineffektivt möte, 

exempelvis att mötet går långt över tiden eller diskussioner som går utanför agendan tillåts. 

Dessa punkter bekräftar likväl de tidigare presenterade argumenten i form av att de är en direkt 

motsättning mot dessa.  
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4. Empirisk tolkning 

I följande avsnitt presenteras de två områden som vi identifierat varit av stor betydelse vid det 

studerade fallets införande av arbetstidsförkortning. Det empiriska materialet tolkas med hjälp 

av den teoretiska referensramen och samspelar med vår egen tolkning av materialet.  

 

4.1 Organisationskultur                                                                                                                                                                                                                                                                           

Efter att vi sammanställt det empiriska materialet fann vi ett samband mellan Telins 

organisationskultur och deras implementering av förkortad arbetstid. Trots att vi inte ställde 

konkreta frågor under intervjuerna som berörde området organisationskultur förstod vi att det 

varit en fundamental del vid införandet av arbetstidsförkortning. Vi kommer i följande avsnitt 

att tolka sambanden mellan det empiriska och det teoretiska materialet. Vidare ämnar vi att 

skapa en förståelse kring vilken roll organisationskultur spelat vid arbetstidsförkortningen.  

 

4.1.1 Organisationskulturens grundläggande betydelse 

Alvesson (2011) och Bang (1999) definierar organisationskultur som de gemensamma 

föreställningar, normer och värderingar som råder i en organisation. I många av de frågor vi 

ställde fick vi liknande svar från Telins anställda. Vi kan däremot notera en viss differens i hur 

ledningen, det vill säga VD, försäljningschef och personalchef, ser på sex timmars arbetsdag 

jämfört med några av de anställda. Försäljningschefen, tillika delägare, beskriver sin syn på 

sex timmars arbetsdag i citat nedan.  

 

“Ibland kan vi behöva påminna oss om, vissa mer och vissa mindre, att man inte ska bli stressad 

över att nu är klockan fem i tre, nu ska jag gå hem klockan tre. Så är det inte, vi har ett 

gummiband på två timmar och det måste man hitta ett förhållningssätt till, varje individ. Det 

tror jag att man behöver påminnas om.” (Försäljningschef 2019-04-16) 

 

Vi uppfattade att hela ledningsgruppen hade en liknande syn på sex timmars arbetsdag. De 

menar att de två reducerade timmarna fortfarande finns kvar för att kunna utnyttjas vid behov. 

Rekryteringskonsulten påtalar att arbetstidsförkortningen är svår att precisera och hon 

benämner det istället som en procentuell minskning. “Vi jobbar snarare 80% av vad vi jobbade 

tidigare” (Rekryteringskonsult 2019-04-16). Deras resonemang styrker vårt val av att snarare 

benämna Telins förändring som arbetstidsförkortning med bibehållen lön än sex timmars 

arbetsdag. Vi fick däremot uppfattningen att några av de anställda fäste större vikt vid att en 
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arbetsdag numera varar i just sex timmar. De upplevde en viss stress av den förkortade 

arbetstiden då de i en större utsträckning strävar efter att gå hem vid tre och att det då ibland 

kan bli svårt att hinna med allt arbete, jämfört med ledningen som betonade vikten av de två 

flexibla timmarna.  

 

Personalchefen berättar att hon är medveten om att vissa anställda har fått mer att göra efter 

införandet av sex timmars arbetsdag, vilket hon också ser som en utmaning. Där finner vi en 

viktig poäng i att Telin tycks ha en stark organisationskultur. Ser vi till Hofstede, Hofstede och 

Minkov (2011) menar vi att Telins kultur är stark även enligt deras definition. Enligt dem 

bygger kulturen på en kollektiv, mental programmering, hos Telin kan vi till exempel se att det 

finns en samstämmighet om att hjälpas åt när det behövs. Enligt försäljningschefen har de alltid 

varit duktiga på att hjälpa varandra, men vi uppfattar att det finns en större medvetenhet kring 

det nu efter införandet av arbetstidsförkortning.  

 

4.1.2 Organisationskultur och identitet 

Vi inledde samtliga intervjuer med att fråga om vilka positiva effekter som 

arbetstidsförkortningen har lett till. Återkommande svar var bättre balans mellan privat- och 

arbetsliv, bättre gemenskap på arbetsplatsen och ett större fokus på arbetsuppgifterna. Alvesson 

och Sveningsson (2014) betonar att medlemmarnas individuella uppfattningar och inställningar 

ligger till grund för att en kultur över huvud taget ska träda fram. I Telins fall tycks även dessa 

individuella uppfattningar till större del stämma överens med varandra, vilket enligt Alvesson 

(2015) tyder på att det finns en gemensam uppfattning hos de anställda om vad som särskiljer 

deras organisation från andra. Vidare menar Alvesson och Sveningsson (2014) att en faktor 

som kan påverka identiteten i en organisation är dess gemensamma mål. Vi argumenterar 

således för att införandet av arbetstidsförkortning ytterligare stärkt den gemensamma 

identiteten och därmed organisationskulturen i form av att medarbetarna enats i 

förändringsprocessen i viljan att nå det gemensamma målet, en lyckad implementering av 

arbetstidsförkortning.  

 

Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) menar att i en kollektivistisk kultur prioriteras hela 

gruppens intresse före det egna intresset. Telins VD, tillika delägare, betonar att om inte alla 

hade sagt ja till förändringsförslaget hade det inte heller genomförts. Det anser vi talar för att 

Telin har tydliga drag av en kollektivistisk kultur. Vidare liknar Hofstede, Hofstede och 

Minkov (2011) relationen mellan ledare och anställd i en kollektivistisk kultur med en 



30 
 

familjerelation. En liknande liknelse gjorde rekryteringskonsulten för att beskriva relationen 

mellan de anställda på företaget. “(...) här får man liksom påverka och får inflytande på ett 

annat sätt. Vi är som ett familjeföretag fast att ingen är släkt.” (Rekryteringskonsult 2019-04-

16). Jämför vi Telin med den studie Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) presenterar leder 

det till en intressant observation. Enligt deras studie är graden av individualism hög i Sverige, 

vi bedömer snarare att Telin har en hög grad av kollektivism.  

 

Ytterligare en intressant tanke är Bangs (1999) resonemang kring hur organisationskulturen är 

beroende av specifika medlemmar i gruppen. Vi uppfattar att det är VD:n, försäljningschefen 

och personalchefen, det vill säga ledningsgruppen, som organisationskulturen till stor del 

bygger på. Resterande medarbetare på Telin bidrar givetvis också till att upprätthålla den 

rådande organisationskulturen, men vi menar att det däremot inte skulle bli lika påtagligt om 

någon av dem slutade som om någon i ledningsgruppen skulle försvinna från gruppen. Många 

av respondenterna påtalar att personalchefen har antagit en nyckelroll under 

förändringsprocessen. Hon är den som påminner och gör kontinuerliga uppföljningar med 

medarbetarna, vilket talar för att hon utgör en viktig del av organisationskulturen i 

sammanhanget.  

 

4.1.3 Organisationskultur och effektivitet 

Trots den förkortade arbetstiden och att det ibland finns en underliggande stress hos vissa 

medarbetare anser alla respondenter att de får lika mycket gjort, om inte mer, under en 

arbetsdag även efter införandet av arbetstidsförkortning. Konsultchefen berättar att han får mer 

gjort nu än tidigare när han arbetade åtta timmar. Det menar han beror på att han på tidigare 

arbetsplatser inte orkat vara effektiv i åtta timmar. Researchen berättar att hon numera undviker 

dippen mellan 15–17, vilket hon menar inte var hennes mest effektiva tid på dagen. En 

gemensam nämnare som vi noterade hos samtliga medarbetare på Telin var att alla vill prestera 

i sitt arbete. VD:n beskriver organisationen enligt följande. 

 

“Vi skulle kunna jobba dygnet runt här, utan problem, det blir aldrig färdigt. (...) Och så har vi 

drivna människor här inne, som tycker om att jobba, och vill jobba, så det handlar mer om att 

begränsa [tiden].” (VD 2019-04-16)  

 

Ser vi till Gochhayat, Giri och Suars (2017) definition för att en organisation ska betraktas ha 

en stark och djupt rotad organisationskultur menar vi återigen att Telin har det. Det vill säga 
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att graden av de anställdas överensstämmelse och engagemang med organisationens 

värderingar, normer och praxis är hög. Det skulle kunna bero på att det är förhållandevis få 

anställda på Telin vilket underlättar skapandet av samstämmigheten.  Två av dimensionerna 

Zheng, Yang och McLean (2009) nämner som bidrar till organisatorisk effektivitet; 

konsekventa uppfattningar hos medlemmarna samt att det finns en gemensam definition av 

organisationens syfte, belyser just att det finns en samstämmighet i gruppen. Det finns således 

en bra grund för att Telins starka organisationskultur också bidrar till ökad effektivitet.     

 

Zheng, Yang och McLean (2009) nämner vidare att organisationens medlemmars 

anpassningsförmåga samt medlemmarnas engagemang vid beslutsfattande också kan bidra till 

organisatorisk effektivitet. Vi vill mena att det framförallt har funnits en god 

anpassningsförmåga hos medarbetarna på Telin. Idén om arbetstidsförkortning kom 

ursprungligen från VD:n som sedan tog upp det med personalchefen i en informell diskussion. 

Därefter togs frågan upp med försäljningschefen som bemötte den med viss skepsis. 

Försäljningschefen förklarar sin första reaktion som; “Hur tänker ni nu? Nu är ni galna!” 

(Försäljningschef 2019-04-16). Det tog däremot inte många minuter innan hon hade bearbetat 

förslaget och gick med på att de skulle testa det. Hennes reaktion speglar även hur resten av 

gruppen tog emot idén, den skepsis som fanns till en början försvann när de diskuterat igenom 

konceptet. Där kan vi se ett samband med den andra dimensionen, medlemmarnas engagemang 

vid beslutsfattande. Vi lyfter återigen att beslutet togs gemensamt av gruppen och att det enligt 

VD:n inte hade genomförts om inte alla varit med på det. Deras engagemang vid 

beslutsfattandet tolkar vi som grundläggande för att implementeringen lyckats, men likväl att 

deras goda anpassningsförmåga förenklat processen och därmed haft en positiv inverkan på 

effektiviteten. 

 

Vi kan identifiera ytterligare en aspekt av dimensionen god anpassningsförmåga där vi även 

kan se ett samband med det resonemang Gochhayat, Giri och Suar (2017) presenterar om att 

bred konsensus i gruppen underlättar när nya medlemmar ska socialiseras in. En av Telins 

medarbetare anställdes när projektet sex timmars arbetsdag redan var implementerat, i 

nedanstående citat uttrycker han hur han socialiserades in. 

 

“Jag kom in i organisationen när hela den här bollen var i rullning, när de hade implementerat 

sex timmars dagar. Då fick jag höra liksom att så här gör vi för att vi ska tänka på alla saker för 

att kunna underlätta för varandra. Vi gick igenom hela processen med sex timmars dagar och 
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vad som kommer krävas av varandra (...). Då fick jag försöka leva upp till det.” (Konsultchef 

2019-04-15) 

 

Vi tror att denna breda konsensus som Gochhayat, Giri och Suar (2017) talar om har varit till 

stor hjälp när den nyanställda konsultchefen kom in i organisationen. Den övriga gruppen hade 

hittat ett förhållningssätt till arbetstidsförkortningen som de kunde förmedla till konsultchefen 

som tack vare sin egna anpassningsförmåga snabbt kunde bli en del av gruppen och konsensus. 

Även Schein (1993) understryker att organisatorisk effektivitet är beroende av en väl 

integrerad, gemensam organisationskultur vilket vi åter ser tydliga indikationer på att Telin har. 

 

4.1.4 Organisationskulturens betydelse vid förändring 

I det teoretiska materialet presenterade vi organisationskultur både som objekt för förändring, 

men även hur det är ett viktigt element vid en organisationsförändring. Vi menar att Telins 

kultur är relevant att diskutera ur båda aspekterna. Hayes (2014) belyser 7-S modellen där en 

viktig poäng för vår studie är huruvida organisationskulturen är anpassad till organisationens 

hårda aspekter som struktur och system. I samband med införandet av arbetstidsförkortning 

kan vi se att kulturen modifierats, snarare än genomgått en större förändring. Det framgick 

tydligt under intervjuerna att organisationen består av sociala individer där en påtaglig del av 

arbetstiden före införandet av arbetstidsförkortning lades på social samverkan. Det var en 

uppenbar gemensam norm men som de nu prioriterar annorlunda kring. Ett nyckelbegrepp som 

framkom under samtliga intervjuer är respektera varandras tid vilket sammanfattar den 

viktigaste förändringen som skett. Researchern berättar hur hon upplever det.  

 

“Jag tror nog att alla tänker till lite extra när man kommer in och stör varandra (...). Att man 

respekterar varandras tid och att man tänker på att inte avbryta.” (Researcher 2019-04-16) 

 

Eftersom samtliga respondenter förklarade situationen på liknande vis identifierar vi det som 

en modifiering i kulturen, den sociala samverkan sker med en större eftertänksamhet.  

 

Både Alvesson och Sveningsson (2014) och Bang (1999) diskuterar kring huruvida en 

organisationskultur går att förändra. Ett gemensamt perspektiv författarna presenterar är att 

kulturen är som mest förändringsbar i det fall den betraktas som ett styrverktyg som ledningen 

kan nyttja. Vi menar dock att så inte är fallet hos Telin. Deras kultur stämmer snarare in på 

Bangs (1999) resonemang om att kultur är något en organisation är. Bang (1999) menar vidare 
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att en sådan kultur inte kan manipuleras av människor vilket leder till en intressant observation. 

Flera medarbetare betonar dock att de inte velat förlora det sociala samspelet då de fortfarande 

anser att det är mycket viktigt. Vi tolkar det således som att den modifiering av Telins 

organisationskultur som vi menar på har skett är fullt rimlig då den avser en existerande norm 

som hanteras på ett annorlunda sätt, snarare än att den plockats bort.  

 

Den andra dimensionen av organisationskultur vid förändring, kulturens roll vid en 

förändringsprocess, menar vi är viktig att belysa då vi anser att den spelat en viktig roll vid 

införandet av arbetstidsförkortning. 7-S modellen Hayes (2014) presenterar är tillämplig även 

i denna kontext. Organisationskulturen utgör modellens centrala del som vid förändringsarbete 

bidrar med en balans mellan övriga element. I Telins fall menar vi att deras starka kultur är en 

nyckelfaktor till att förändringen lyckats så väl. Som vi argumenterat för i föreliggande avsnitt 

är deras kultur väl förankrad i organisationen med tydliga kollektivistiska drag. Likt 7-S 

modellen kan vi således identifiera organisationskultur som en central del i 

förändringsprocessen. 

 

4.1.5 Privata angelägenheter på arbetstid 

Som vi poängterade i föregående avsnitt består Telin av en grupp mycket sociala individer som 

värdesätter den sociala gemenskapen. En av de mest framstående förändringarna som skett i 

samband med arbetstidsförkortningen är deras förhållningssätt till det sociala samspelet. Som 

vi nämnde i föregående avsnitt har begreppet respektera varandras tid kommit att bli 

betydelsefullt och är högst relevant även i detta avsnitt. Paulsen (2017) presenterar begreppet 

tomt arbete och definierar det som allt arbete på arbetstid som inte är de egentliga 

arbetsuppgifterna. När vi ställde frågan om tomt arbete har förekommit på arbetsplatsen 

svarade samtliga respondenter ja och pekade ut den sociala samvaron som den största 

tidstjuven. D’Abate (2005) betonar i sin studie att rastlöshet eller behovet av en paus är en 

vanlig anledning till att privatlivet interfererar med arbetslivet. I Telins fall kan vi däremot se 

att de informella samtalen som förekommer som pekas ut som tomt arbete även handlar om 

arbetsrelaterade ämnen. Respondenterna beskriver det dock fortsatt som tomt arbete då de 

upplever att samtalen genomförts för att det är trevligt att prata, snarare än att det ger dem något 

i arbetet. Det sociala umgänget som medarbetarna likväl beskriver som mycket trevligt men 

tidskrävande har i en stor utsträckning eliminerats sedan arbetstidsförkortningen. 

Personalchefen berättar att genom att de minimerat tiden de lägger på socialt umgänge på 

arbetstid har de följaktligen frigjort tid till sina arbetsuppgifter. 
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Paulsen (2017) nämner även cyberslacking som en vanlig form av tomt arbete. Majoriteten av 

respondenterna menar däremot att det är ett mycket ovanligt fenomen i organisationen. 

Framförallt VD:n påtalar att hon inte tror att cyberslacking förekommer i organisationen, “(...) 

att vad fan sitter någon och surfar här, alltså jag har inte ens tänkt tanken att det skulle hända, 

för att jag är så nöjd med allas prestation och det går så bra, alla vill.” (VD 2019-04-16). 

Återigen kan vi se tydliga tecken på en stark organisationskultur. D’Abate (2005) lyfter även 

andra sysslor som exempel på tomt arbete som vi däremot kan se förekommit på Telin. 

Researchern nämner till exempel att hon nu har tid att uträtta ärenden efter arbetstid; “Eller 

springer ett ärende kring lunch där, som man kan göra nu efter tre istället.” (Researcher 2019-

04-16). D’Abate (2005) framför att bristen på tid ofta är en bakomliggande faktor till att sådana 

aktiviteter genomförs, något som stämmer väl in på Telin. Det är dock tydligt att majoriteten 

av det tomma arbetet respondenterna menar förekommit bestod av det sociala umgänget som 

tidigare diskuterats.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) poängterar dock att känslan av tillhörighet och gemenskap är en 

viktig faktor för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Även De Vogli (2010) betonar vikten av 

socialt interagerande och menar att det är betydelsefullt för en välmående organisation. Som 

diskuterat i det teoretiska materialet är det således viktigt att det förekommer, det väsentliga är 

snarare i vilken utsträckning. Under intervjuerna framgick det att de har ansträngt sig för att 

minimera det sociala umgänget på arbetstid, de har istället hittat nya sätt att vara sociala på. 

Rekryteringskonsulten förklarar nedan hur de har gjort. 

 

“Och vi har ju lite medvetet valt att planera in aktiviteter som ligger utöver den här sex timmars 

dagen, som är lite sociala. Vi äter frukost, vi har lite yoga och då blir det lite snack runt det, 

men då ligger det före eller efter de här halv nio till tre tiderna.” (Rekryteringskonsult 2019-04-

16) 

 

För att inte gå miste om den sociala samvaron som samtliga medarbetare belyser som viktig 

bokar de istället in aktiviteter utanför arbetstid. De äter en gemensam hotellfrukost varannan 

fredag samt har en yogalektion på kontoret var tredje vecka innan arbetsdagen börjar.  

Aktiviteterna är frivilliga, rekryteringskonsulten förklarar dock att alla brukar vara med och i 

de fall någon inte har möjlighet att närvara beror det oftast på att det krockar med någon annan 

jobbrelaterad aktivitet. Den höga närvaron vill vi återigen koppla till deras starka 

organisationskultur.  
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Likt det teoretiska materialet understryker att det är viktigt att inte tappa det sociala umgänget 

vill även vi poängtera detta. Vi kan dock se en viss differens mellan det empiriska materialet 

och det teoretiska. Paulsen (2017) hävdar att cyberslacking är den mest frekvent förekommande 

typen av tomt arbete, vår studie visar däremot att det inte förekommer i någon större 

utsträckning på Telin. Istället har de informella samtalen tagit en betydligt större plats vilket 

forskarna sällan nämner som en betydelsefull faktor. Vi finner således en poäng i att belysa 

fenomenet privata angelägenheter på arbetstid i sin helhet och menar att oavsett typ går det att 

se över både hur det sker men även i vilken utsträckning. På Telin har den tomma arbetstiden 

främst bestått av det sociala umgänget, följaktligen är det också det de vidtagit de främsta 

åtgärderna kring, även om det varit viktigt att inte eliminera det helt. 

 

4.2 Kommunikation    

I följande avsnitt kommer vi att behandla ämnet kommunikation i en organisation. I samtliga 

intervjuer poängterade respondenterna att deras främsta och viktigaste förändringar berör 

digital kommunikation och mötesstruktur. Med detta avsnitt ämnar vi att öka förståelsen för 

hur kommunikation, i olika former, utgjort en viktig del vid införandet av förkortad arbetstid 

på Telin.  

 

4.2.1 Kommunikation i organisationen 

Som tidigare nämnt involverades alla anställda på Telin tidigt i diskussionen kring införandet 

av sex timmars arbetsdag. Inför ett kvartalsmöte fick alla anställda förbereda sig genom att lista 

vilka fördelar och nackdelar som förkortad arbetstid skulle kunna leda till. Enligt oss är det 

tydligt att Telins interna kommunikation bygger på ömsesidigt ansvar, vilket innebär att det 

förekommer en dialog mellan ledning och medarbetare (Erikson 2011). Denna typ av 

kommunikation är enligt Erikson (2011) snabb och kräver att alla medarbetare ansvarar för att 

ta till sig av viktig information. Redan efter en vecka bestämde ledningsgruppen på Telin att 

de skulle testa sex timmars arbetsdag. Både researchern och rekryteringskonsulten berättar att 

de tycker kommunikationen innan och under processens gång sköttes bra av ledningsgruppen. 

Det har hela tiden funnits en öppen dialog mellan alla anställda på företaget, vilket vi menar 

tyder på en bra intern kommunikation. 

Vidare menar Erikson (2011) och Hedman Monstad (2018) att vid intern kommunikation som 

bygger på ömsesidigt ansvar är gränsen mellan intern och extern kommunikation ofta diffus. 

Vi vill däremot påstå att i Telins fall har gränsen mellan intern och extern kommunikation i 
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vissa fall snarare förstärkts efter införandet av arbetstidsförkortning. När vi frågade om vilka 

arbetsprocesser som de inte har kunnat påverka eller effektivisera var alla respondenter överens 

om att det var i mötet med kunder och kandidater. Nedanstående citat beskriver hur 

konsultchefen resonerar.  

 

“Man kan ju inte styra över sina kunders tid eller kandidaters tid så man får ha respekt för att 

kandidaterna kanske inte jobbar sex timmars dagar och har svårt att komma ifrån jobbet och 

inte kan vara här hos oss på intervju förrän klockan 17, ja då tar jag självklart en intervju 

klockan 17.” (Konsultchef 2019-04-15) 

 

Konsultchefen menar att även om de jobbar sex timmars dagar får det inte gå ut över deras 

kunder eller kandidater. Han har istället fått anpassa sig genom att jobba längre en dag och 

istället gå hem tidigare en annan dag. Personalchefen delar konsultchefens uppfattning. 

 

“Det är ju kundmötena, alltså när vi har intervjuer hos kund. Då har vi väldigt svårt att styra 

helt själva, det beror ju på när kunden har tid. Sätter vi mötena för att vi ska jobba inom våra 

sex timmar, då kommer det bli enormt långa processer och där kommer vi tappa kandidater. 

Där måste vi vara flexibla, där kan det vara tidiga eller sena möten efter den normala 

arbetstiden. Det varken kan eller vill vi inte påverka för det kommer påverka företaget 

negativt.” (Personalchef 2019-04-17) 

 

Vi förstod utifrån samtliga svar att det aldrig har varit ett alternativ för Telin att tumma på 

kvaliteten eller låta deras arbetstidsförkortning gå ut över kunder och kandidater. Därför har vi 

identifierat flexibilitet som ett ledord för att Telin ska kunna förena kontakten med externa 

parter och deras kortare arbetsdag. Vidare berättar personalchefen att vissa kunder har 

självmant börjat anpassa till exempel telefonsamtal efter Telins arbetstider. Vi anser därmed 

att Telin tycks ha funnit en bra balans i den externa kommunikationen där alla berörda parter 

är nöjda. 

 

4.2.2 Digital kommunikation 

När vi frågade om digital kommunikation har varit en del av effektiviseringen i det dagliga 

arbetet fick vi ett enhälligt ja som svar av samtliga respondenter. Telin använder sig numera av 

Googles chattfunktion Hangouts som en del av den dagliga kommunikationen. Bordi et al. 

(2018) understryker flexibilitet som en positiv aspekt med digital kommunikation. Telin 

använder Hangouts för att internt kommunicera med varandra. Konsultchefen anser att 
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kommunikationssättet fungerar bra på arbetsplatsen. Han menar att det ger möjlighet att själv 

få bestämma när man ska ta sig tid för ett ärende. Innan de började använda sig av Hangouts i 

den dagliga kommunikationen hade de för vana att gå över till personen för att ställa en fråga 

ellet diskutera ett ärende. Det är enligt konsultchefen svårare att säga nej till en kollega som 

ställer en fråga muntligen, även om det sker vid ett olämpligt tillfälle. “Det är mycket lättare 

om man får ett meddelande men att man kan svara om en halvtimme.” (Konsultchef 2019-04-

15) 

 

Däremot uppmärksammar Telins researcher en annan infallsvinkel som påminner om det Bordi 

et al. (2018) redogör för i sin studie. Deras slutsats är att digital kommunikation i många fall är 

något krävande och ofta associeras med negativa känslor. Till exempel att det finns en 

förväntan om att alltid vara tillgänglig och snabb på att svara på meddelanden. 

 

“Jag har faktiskt stängt av notiser så att när jag är hemma, för det finns ju folk som skriver ändå 

även fast man har slutat. (…) för att jag inte ska känna mig stressad, om det kommer upp en 

fråga efter arbetstid har jag svårt för att sluta tänka på det, då har jag stängt av notiserna istället.” 

(Researcher 2019-04-16) 

 

Detta har hon gjort för att inte påverkas negativt av chattfunktionen och undvika det Bordi et 

al. (2018) menar med att gränsen mellan arbetstid och fritid riskerar att suddas ut på grund av 

den ständiga tillgängligheten. På så sätt kan hon istället välja själv när hon vill läsa och ta del 

av det som skrivs i chatten. Vidare berättar hon att de har organiserat olika grupper i Hangouts 

beroende på vad frågan eller informationen gäller. Exempelvis har de en grupp som avser 

frånvaro och en annan som avser specifika frågor eller ämnen inför veckomötena. Om 

informationen däremot bara rör en person så ska det skrivas i ett privat meddelande till den 

personen.   

 

Försäljningschefen och rekryteringskonsulten anser emellertid att det finns 

förbättringsmöjligheter gällande den digitala kommunikationen. Hedman Mostad (2018) 

diskuterar kring det faktum att implementering av digitala inte alltid nyttjas till dess fulla 

potential, vilket vi anser överensstämmer med hur det ser ut på Telin. Försäljningschefen 

berättar att en utmaning med införandet av arbetstidsförkortning är att hitta det bästa 

arbetssättet.  
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“Det är väl där lite grann som vi kanske inte riktigt är fullt klara. Men vi genomförde 

chattfunktionen och vi effektiviserade lite olika dokument. Vi håller på att titta på vad som ska 

vara i chattfunktionen och vad vi kanske kan göra lite annorlunda och lite bättre.” 

(Försäljningschef 2019-04-16) 

 

Vidare berättar försäljningschefen att det flödar mycket information i chattgrupperna, vilket 

gör att det är lätt att gå miste om viktig information. Det är lätt hänt att en medarbetare ställer 

en fråga i chatten, får svar men inte är tillgänglig att läsa svaren förrän ett par timmar senare. 

Under den tiden kan andra meddelanden skickats och svaren på den första frågan försvinner i 

mängden.   

 

Eftersom Hangouts är ett relativt nytt kommunikationsverktyg på arbetsplatsen är det lätt att 

falla tillbaka till gamla mönster. Rekryteringskonsulten berättar att de kan använda Hangouts 

mycket mer än vad de gör. ”Vi gillar fortfarande att springa in till varandra och prata, vi borde 

tänka till lite mer och använda Hangouts oftare.” (Rekryteringskonsult 2019-04-16). Hon 

poängterar däremot att det är en hårfin balans eftersom att de inte vill tappa dynamiken i 

gruppen. För att undvika att falla tillbaka till gamla mönster finner vi en viktig poäng i vad 

Erikson (2011) säger. Han menar att det är viktigt att skapa en tydlig struktur för hur den interna 

kommunikationen sker för att uppnå effektiv kommunikation. Återigen blir nyckelbegreppet 

respektera varandras tid relevant. Konsultchefen berättar, likt det researchen sa, att de numera 

är noga med att respektera varandras tid genom att inte ha omotiverat långa konversationer 

med varandra.  

 

“Ska man vara på jobbet i sex timmar, då kan man inte slösa på varandras tid. Då kan inte jag 

gå och diskutera en fråga i en halvtimme. Det kanske är en jättebra diskussion och sådär, men 

då får ju min kollega mindre tid till det hon har planerat under dagen. Så det är väldigt viktigt 

att man respekterar varandras tid.” (Konsultchef 2019-04-15) 

 

Sandblad et al. (2018) poängterar vikten av användbara och verksamhetsnyttiga 

kommunikationsverktyg för att den digitala arbetsmiljön ska bidra till att påverka 

produktiviteten positivt. Med Telins förkortade arbetstid och Sandblads et al. (2018) 

resonemang i åtanke bedömer vi att det är av yttersta vikt att kommunikationen sker så effektivt 

som möjligt. Genom att använda Hangouts samt respektera varandras tid har en positiv 

förändring skett, vi tolkar det däremot som att det finns utrymme för fortsatt utveckling.  
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4.2.3 Kommunikation vid förändring 

Konsultchefen och försäljningschefen understryker att kommunikation varit en viktig del av 

förändringens resultat. Forskare har identifierat att brister i den interna kommunikationen är 

den främsta orsaken till att planerade förändringar misslyckas (Heide & Johansson 2008). 

Utifrån det empiriska materialet kan vi argumentera för att det inte funnits brister i den interna 

kommunikationen, varför vi också tolkar förändringen som lyckad.  

 

“Så länge du kommunicerar dina tankar eller vad som är tänkt att göra och att du involverar de 

andra så funkar det mesta. Gör du inte det så tappar du och då kanske inte alla förstår varför 

[förändringen ska genomföras], då är det svårare att säga ja till någonting. Kommunikationen 

är jätteviktig!” (Försäljningschef 2019-04-16) 

 

Ytterligare ett vanligt problem beträffande kommunikation vid förändring är enligt Heide och 

Johansson (2008) att den ofta initieras och förmedlas uppifrån i organisationen. Vi vet att det 

var ledningsgruppen, det vill säga VD:n, försäljningschefen och personalchefen, som kom med 

förslaget. Viktigt att notera är att de la fram ett förslag. Det var alltså inte en förändring som 

ledningen förväntade sig skulle följas utan avsteg (Heide & Johansson 2008). Vi har tidigare 

citerat VD:n som berättade att om inte alla sagt ja till förändringsförslaget hade det inte heller 

genomförts. Citatet blir aktuellt även i detta sammanhanget. Rekryteringskonsulten instämmer: 

 

“De är ju sköna våra ledare, de slänger ut med en sån här idé och man ser ju att den är 

genomtänkt men att den inte är helt färdigprocessad ändå. Det är det som är så himla häftigt för 

då fick en chans att vara med och påverka, vilket gjorde ju att det var därför alla var med på 

tåget direkt. De kommunicerade på ett sätt som gjorde att man verkligen bara: yes! Det är klart 

vi ska göra det!” (Rekryteringskonsult 2019-04-16) 

 

I det teoretiska materialet tog vi upp Johansson och Heides (2008) tre synsätt på 

kommunikationens roll vid förändringsarbete. Kommunikation som verktyg belyser ledarens 

roll i att motivera sina anställda och förmedla att förändringen är nödvändig. Vi upplever inte 

att Telins ledningsgrupp hade för avsikt att förmedla att förändringen var nödvändig. Däremot 

lyckades de framföra förslaget på ett positivt sätt, vilket citatet ovan styrker.  

 

Det andra synsättet, kommunikation som process, syftar till att medarbetarna försöker förstå 

vad förändringen kommer ha för konsekvenser för dem själva och för organisationen i sin 
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helhet (Johansson & Heide 2008). Som vi tog upp under avsnittet om 

organisationskommunikation, fick alla anställda göra sin research och lista vilka fördelar och 

nackdelar som förkortad arbetstid skulle kunna leda till. Det anser vi kan liknas vid det 

Johansson och Heide (2008) menar med kommunikation som process. Det tredje och sista 

synsättet, kommunikation som social förändring innebär att kommunikation kan bli en fråga 

om makt där olika grupper kämpar för att forma den sociala verkligheten (Johansson & Heide 

2008). Vi kan inte se några tendenser hos Telin att det skulle vara en maktkamp om att forma 

den sociala verkligheten, snarare tvärtom. Telins VD berättar att hon har identifierat ett behov 

av att alla anställda ska dela med sig av sina arbetssätt för att de ska kunna lära av varandra. 

“(...) vi bara gör nu, vi vet inte hur folk har gjort för att hitta sin väg fram, för det har varit fritt 

fram för alla att hitta vägen.” (VD 2019-04-16). 

 

Heide och Johansson (2008) argumenterar för att vägen till en lyckosam förändring är bland 

annat att det finns en konstant dialog med medarbetarna. Researchern berättar att 

personalchefen är duktig på att följa upp arbetsbelastning och stress hos de anställda. På 

liknande sätt poängterar rekryteringskonsulten att det finns en löpande dialog mellan 

medarbetare och personalchef. Vi finner således ett samband mellan ovanstående resonemang 

och Jacobsens (2019) påstående. Han menar att förändringsledarnas förmåga att sätta sig in i 

hur förändringen uppfattas av andra kan ha en positiv verkan på förändringsarbetet. Vi tror att 

personalchefens individuella samtal har varit av stor betydelse för förändringens resultat. 

 

4.2.4 Effektiva möten 

Under intervjuerna framkom det att organisationens möten var en av de processer som 

genomgått störst förändring sedan införandet av arbetstidsförkortning. Telin har i huvudsak tre 

typer av återkommande interna möten: veckomöten, månadsmöten och kvartalsmöten. De mest 

påtagliga åtgärderna har vidtagits kring veckomötena, både i det föreliggande arbetet och 

mötets genomförande varför vi främst kommer att diskutera kring dem. Följande avsnitt utgår 

från de nyckelfaktorer vi själva identifierat snarare än Haynes (1998) tre kriterier. Samtliga 

respondenter resonerar däremot kring kriterierna, både i egenskap av hur det såg ut innan men 

också efter förändringen. De kommer således att diskuteras löpande i texten.  

 

Syfte och kostnader 

Det finns tydliga samband mellan det forskare inom området menar utgör ett effektivt möte 

och det Telin numera gör. Både Frings (2008) och Erikson (2011) poängterar betydelsen av att 
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ifrågasätta om ett möte överhuvudtaget behövs och i så fall klargöra syftet med mötet. Detta 

kan vi dock inte se varit ett problem för organisationen, varken innan eller efter förändringen. 

Ingen av respondenterna påtalade att de upplevt onödiga möten eller att syftet med dem varit 

oklart. Intressant är däremot att Eriksons (2011) poäng med separata möten för olika områden, 

så som informationspunkter, diskussionspunkter och beslutspunkter till viss del är applicerbar 

på Telin. Uppdelningen går inte helt i linje med den Erikson (2011) nämner, skillnaden mellan 

mötena är dock något flera respondenter tar upp. Personalchefen förklarar att de tänkt om kring 

vad som behandlas på de olika mötena, framförallt månads och kvartalsmötena.  

 

“Veckomötet är ju väldigt operativt (...), rapporteringsmöte. Månadsmötet är lite så också men 

vi lyfter blicken lite mer, där vi går igenom kanske lite mer projekt man är med i (...). 

Kvartalsmötet, då gjorde vi det tidigare som ett månadsmöte, fast lite längre och med lite andra 

inslag. Där har vi sagt att det ska inte vara som ett månadsmöte, det ska inte vara så operativt 

utan där ska vi jobba mer tillsammans, våra värderingar, utvecklas mer som en grupp.” 

(Personalchef 2019-04-17) 

 

Antalet möten som hålls är inget som förändrats. Gerwick (2013) argumenterar för att antalet 

möten bör hållas nere med tanke på att det ofta kostar mer än vad man tror. Varken vi eller 

respondenterna upplever dock att antalet är för högt. Kostnaderna för Telins möten var inget 

som diskuterades under intervjuerna, men vi tolkar det som att de inte påverkats, alternativt att 

det skett en positiv förändring med tanke på att medarbetarna upplever att de är mer effektiva 

på sina möten.  

 

Tid, agenda & förberedelse 

Tre nyckelbegrepp som framkom under samtliga intervjuer som varit av större betydelse är tid, 

agenda och förberedelse. Begreppet tid syftar både till mötets längd men också när i veckan 

mötet hålls. Innan förkortningen av arbetstiden hölls veckomötet på måndag morgon, något 

respondenterna pekar ut som en betydande faktor till att mötena ofta blev ineffektiva.  

“Det var det första mötet vi hade på veckan, klockan åtta på morgonen, och då blev det ju ‘ja 

hur har helgen varit?’ och ‘vad har ni gjort i helgen då?’. Så det mötet tyckte jag var väldigt 

jobbigt förut men nu känns det som att det är väldigt mycket mer strukturerat och nyttigt för 

alla.” (Researcher 2019-04-16) 
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Mötena hade en tidsram innan förändringen men den respekterades sällan, den förlängdes 

dessutom allt eftersom de ansåg att de inte hann med. Till slut kunde mötena pågå i upp till två 

och en halv timme. Nedanstående citat beskriver hur en medarbetare upplevde veckomötena 

innan arbetstidsförkortningen. 

 

“Våra veckomöten drog iväg, till att kunna sitta en hel förmiddag. För att vi har så mycket, vi 

bubblar så mycket information. Så finns det någon som är superverbal just den dagen och gärna 

tar ganska mycket plats och vill berätta jättemycket, och då fastnar vi i det för att liksom alla 

vill berätta om sitt. Så det blev väldigt ineffektivt, jättetrevligt, men ineffektivt. “ 

(Rekryteringskonsult 2019-04-16) 

 

Här blir Eriksons (2011) poäng om att ett möte tar så lång tid att det är planerat att göra 

framförallt intressant. En väl tilltagen alternativt lös tidsram har i Telins fall också resulterat i 

att mötena tagit längre tid än nödvändigt. Ytterligare en faktor som haft en betydande roll för 

Telin i att göra framförallt veckomötena mer produktiva är strukturerade agendor. Frings 

(2008), Erikson (2011), Gerwick (2013) och Garmston (2007) betonar att en väl utformad 

agenda är ett av de viktigaste verktygen vid genomförandet av ett effektivt möte. 

Rekryteringskonsulten fortsätter och beskriver hur veckomötena förändrats.  

 

“Okej, vi bestämmer att våra veckomöten ska ta en timme, vi käkar lunch samtidigt så liksom 

dubblar vi, slår ihop, alla är med på det. Då får man tio minuter var, och dom tio minutrarna 

fördelar du bäst du vill, vill du prata igenom alla dina ärenden så gör du det men vill du bara 

lyfta det viktigaste så gör du det.” (Rekryteringskonsult 2019-04-16) 

 

Här kan vi se hur Telin både använder sig av en strukturerad agenda och effektiv 

tidsanvändning för att öka produktiviteten. Både Frings (2008) och Erikson  (2011) belyser 

vikten av att prioritera agendan så att inget viktigt faller bort. Telin bemöter detta resonemang 

genom att fördela tiden jämnt bland alla medarbetare, sen är det upp till dem vad de vill ta upp. 

Ingen av respondenterna anmärker på att tiden skulle vara för kort eller att viktiga punkter 

tenderar att falla bort varför vi förutsätter att deras strategi fungerar väl. Som flertalet forskare 

lyfter fram är det en god idé att specificera tidsåtgången för varje punkt i agendan vilket vi även 

ser att Telin gör. Eftersom deras veckomöte är ett stående möte där varje medarbetare utgör en 

punkt på agendan som tilldelas lika mycket tid blir det också tydligt vad de kan förvänta sig av 

mötet, något som vi tolkar som en ytterligare en fördelaktig strategi.  
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Ser vi istället till månads och kvartalsmötena har några större strukturella förändringar inte 

skett. Tidsramarna är densamma som tidigare, framförallt kvartalsmötena menar 

försäljningschefen måste få ta sin tid. “(...) kvartalsmötet är ett strategimöte och det tar oftast 

lite längre tid, det måste få vara så.” (Försäljningschef 2019-04-16). Hon påtalar dock att hon 

upplever att de numera använder tiden mer effektivt. Även personalchefen upplever 

kvartalsmötena som mer produktiva jämfört med innan. “(...) det kan man säga, inte det här 

luftsnacket längre, man kunde ju prata om vad som helst och så svävade någon iväg till något 

och så har det egentligen inte med mötet att göra.” (Personalchef 2019-04-17). Några specifika 

åtgärder nämns inte, dock leder det oss in på det tredje och sista nyckelbegreppet vilket vi 

menar sannolikt ligger till grund för den förhöjda effektiviteten.  

 

Förberedelse är den tredje och sista faktorn vi identifierat som betydande vilket även stöds av 

det teoretiska materialet. All nödvändig bakgrundsinformation bör delges mötesdeltagarna i 

god tid för att ge dem möjligheten att förbereda sig (Carlozzi 1999). Personalchefen beskriver 

att ett vanligt problem innan var bristande förberedelser och att det nu läggs mer vikt vid det. 

“(...) eller att inte ha varit förberedda inför möten utan man slänger sig in på mötet och sen så 

börjar man mötet där. Nu så ska man förbereda sig innan mötet.” (Personalchef 2019-04-17). 

Wyatts (1996) poäng om att ajournera och boka om ett möte där deltagarna inte är tillräckligt 

förberedda skulle här kunna bli relevant, det är dock ingen strategi vi uppfattar att Telin varken 

har eller vill anamma. Även försäljningschefen poängterar att det nu läggs mer fokus vid 

förberedelser, nedanstående citat avser kvartalsmötena. 

 

“Att bli bättre på att här kommer agendan, och här kommer föregående mötesprotokoll, nu har 

du som anställd på Telin ansvaret över att läsa igenom detta protokollet innan mötet, och du 

ska skriva upp dina punkter som du ansvarar för och rapportera in det på din punkt när den 

kommer.”  (Försäljningschef 2019-04-16)  

 

VD:n betonar också vikten av att förbereda sig inför mötena och belyser hur de förändrat 

processen:  

“Vi har en fil och skriver ner allt, och i Excel, så nu står allting där. Det stod där innan också, 

men ingen läste det. Nu är det mer såhär: skriv in det där så kan man läsa där, och sen tar vi det 

viktigaste [på mötet].” (VD 2019-04-16) 
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Poängen både försäljningschefen och VD:n gör är att mer ansvar läggs vid varje individ, det är 

upp till dem själva att förbereda sig bättre.  

 

Facilitering och tillfredsställelse 

Att varje möte har en uttalad mötesledare eller facilitator är något som det teoretiska underlaget 

förespråkar (Fetzer 2009; Gerwick 2013; Haynes 1997). Det är inget som respondenterna pekar 

ut som en särskilt betydande faktor i att göra deras möten mer effektiva. Däremot förtydligar 

flera respondenter att personalchefen återigen antagit en nyckelroll och ser till att 

mötesstrukturen följs. “När det är någon som sticker av så brukar [personalchefen] i alla fall 

vara väldigt duktig på att säga till att det här hör inte till det här forumet” (Researcher 2019-

04-16). Konsultchefen belyser att hon framförallt spelar en viktig roll i att se till att tidsramen 

hålls. “Vår personalchef är ju den drivande på de här mötena, så hon har ju lite koll [på tiden].” 

(Konsultchef 2019-04-15). Vi tolkar det således som att även om det inte finns en uttalad 

facilitatorroll fyller personalchefen en betydelsefull funktion i form av att hon ser till att de 

verktyg som främst effektiviserat mötena används och följs. Det kan därmed betraktas som att 

hon har antagit en informell roll som facilitator. 

 

Likt det teoretiska materialet är Haynes (1997) tredje kriterie, mötesdeltagarnas 

tillfredsställelse, svårt att kartlägga även i det empiriska materialet. Vi uppfattade ett visst 

underliggande missnöje kring mötena innan förändringen, det var däremot inget 

respondenterna konkret uttryckte, vilket snarare beror på hur frågan ställdes till dem. 

Exempelvis poängterade rekryteringskonsulten att mötena tenderade att ta väldigt lång tid eller 

att researchern upplevde veckomötena som ostrukturerade. Vi har förstått att även om inte 

tillfredsställelsen var uttryckt låg innan är den ändå betydligt högre nu. Samtliga respondenter 

hade en positiv inställning till de nya mötesstrukturerna varför vi tolkar tillfredsställelsen som 

högre. I den teoretiska referensramen kunde vi med hjälp av forskarnas resonemang om ett 

effektivt möte konstatera att ett syfte, mål, agenda med tidsram och någon form av facilitator 

är viktiga faktorer. Dessa faktorer är också de vi identifierat i det empiriska materialet, 

framförallt agenda och tidsram. 
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5. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat där vi besvarar vår problemformulering och 

redogör får våra slutsatser. Vi presenterar även en modell som sammanfattar sambandet 

mellan det empiriska och teoretiska materialet. Därefter resonerar vi kring studiens bidrag 

och avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning inom området. 

 

5.1 Studiens resultat 

Vi har kommit fram till att det finns två förutsättningar för att en organisation ska kunna införa 

arbetstidsförkortning med ett lyckat resultat. Den första förutsättningen är att det finns en stark 

organisationskultur. Vi vill understryka att en organisationskultur inte är konstant, enligt det 

tidigare presenterade teoretiska materialet är det möjligt att förändra den rådande kulturen i en 

organisation. Det innebär att för en organisation som för tillfället inte har en stark kultur är det 

inte omöjligt att införa arbetstidsförkortning, det kräver snarare mer förarbete. Den andra 

förutsättningen är att det finns en väl fungerande intern kommunikation i organisationen, i 

synnerhet i samband med förändringsprocesser.  

 

Utifrån vår studie kan vi vidare konstatera att det finns tre huvudsakliga åtgärder en 

organisation kan vidta för att uppnå samma grad av måluppfyllelse som vid oförändrad 

arbetstid. Vi kan följaktligen besvara vår frågeställning som lyder enligt följande:  

 

Hur kan en organisation förändra sina arbetsprocesser för att öka produktiviteten vid 

införandet av arbetstidsförkortning?  

 

En organisation som ämnar att införa arbetstidsförkortning måste kartlägga arbetstiden och 

eliminera den tid som ej läggs på konkreta arbetsuppgifter. Organisationen bör också använda 

sig av kommunikationsverktyg som bidrar till effektivisering. Vi kan utifrån vårt empiriska 

material föreslå digitala kommunikationshjälpmedel som en nyckel till effektivisering av 

kommunikation. Slutligen måste organisationen se över de möten som genomförs och förändra 

det som krävs för att uppnå effektiva möten.  

 

Det empiriska materialet talar för att organisationskultur och kommunikation är två relevanta 

områden vid talan om arbetstidsförkortning ur ett organisatoriskt perspektiv. Viktigt är att 

återigen notera att fallet som studeras är en mindre organisation, vilket har varit fördelaktigt i 
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många avseenden. Till exempel att det är kortare beslutsvägar och därmed lättare att genomföra 

ett beslut. Den höga närvaron i organisationen tror vi delvis beror på den starka 

organisationskulturen men också för att det är få antal anställda i organisationen. För att 

illustrera sambandet mellan arbetstidsförkortning med bibehållen lön och ökad produktivitet 

samt effektivare tidsanvändning presenterar vi nedanstående modell.  

 

 

 

Under följande två avsnitt kommer vi att resonera kring de slutsatser vi nått inom respektive 

område, organisationskultur och kommunikation, vilka ligger till grund för den presenterade 

modellen. 

 

5.1.1 Organisationskultur 

Vi kan utifrån vår studie konstatera att en stark organisationskultur är en förutsättning för att 

kunna införa förkortad arbetstid med ett lyckat resultat. Forskare inom området definierar 

organisationskultur som de gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar 

som finns i en organisation. Vi fann en mycket hög samstämmighet mellan dessa i det studerade 

fallet vilket vi anser motiverar vårt konstaterande att en stark organisationskultur är en 

förutsättning. Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) redogör för det svenska samhället som 

individualistiskt, däremot fann vi i vår studie att tydliga drag av kollektivism snarare har varit 

Figur 5.1, egen modell   
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fördelaktigt då det bidragit till en stark organisationskultur. Vi kan här se ett samband med att 

det studerade fallet är en mindre organisation, det torde således vara lättare att utveckla och 

bibehålla en högre grad av kollektivism. Vidare kan vi även konstatera att de dimensioner 

Zheng, Yang och McLean (2009) presenterar ytterligare bidrar till en stark organisationskultur, 

vi uppfattar framförallt de två dimensionerna medlemmarnas anpassningsförmåga samt 

engagemang vid beslutsfattande som betydelsefulla. I det fall dimensionerna uppnås bidrar de 

också till organisatorisk effektivitet vilket vi observerat som ytterligare fördelaktigt vid 

införandet av arbetstidsförkortning.  

 

Utifrån vår studie kan vi även dra slutsatsen att förutom en samstämmighet bland 

organisationens medlemmar kring normer och värderingar, vilket utgör organisationskulturen, 

bör det också finnas en samstämmighet mellan organisationskulturen och organisationens 

hårda aspekter. I en förändringsprocess belyser 7-S modellen balansen mellan kulturen och 

övriga element vilket kan resultera i en modifiering av kulturen för att bemöta förändringens 

behov (Hayes 2014). Vi kan med hjälp av vår studie konstatera att en stark organisationskultur 

ligger till grund för att en sådan modifiering kan ske. I vår studie fann vi att en modifiering av 

kulturen är en nyckelfaktor till att implementeringen av arbetstidsförkortning lyckats vilket 

återigen talar för relevansen av en stark organisationskultur.  

 

Vidare har vi även observerat vikten av att kartlägga hur arbetstiden spenderas och identifiera 

den tid som inte läggs på direkta arbetsuppgifter. Vi kan dra slutsatsen att en eliminering av 

den tiden som läggs på icke-arbetsrelaterade sysslor, tomt arbete, är en nyckelfaktor till att öka 

produktiviteten vid arbetstidsförkortning. Den modifiering av organisationskulturen vi i 

föregående stycke identifierade som nyckelfaktor till en lyckad implementering av 

arbetstidsförkortning ligger till grund för att en sådan eliminering kan ske.  

 

5.1.2 Kommunikation 

Vi kan dra slutsatsen att vid införandet av arbetstidsförkortning krävs det att kommunikationen 

i organisationen bygger på ömsesidigt ansvar, vilket Erikson (2011) förklarar som att det finns 

en dialog mellan ledning och medarbetare. Vi kan konstatera utifrån vår studie att 

kommunikation är väsentligt i två olika sammanhang vid införandet av arbetstidsförkortning. 

Dels hur förändringen kommuniceras, men också kommunikationens betydelse i det dagliga 

arbetet.  
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Vi vill mena att en väl fungerande intern kommunikation är betydelsefullt för att en förändring 

ska lyckas. Heide och Johansson (2008) argumenterar för att nyckeln till en lyckosam 

förändring är att det förekommer en tydlig och konstant dialog mellan ledningen och 

medarbetarna. Vi finner en samstämmighet mellan deras argument och vårt empiriska material. 

Vår studie visar att det är viktigt att de anställda involveras i förändringsprocessen och får en 

chans att vara med och påverka. Jacobsen (2019) resonerar kring förändringsledarnas förmåga 

att sätta sig in i hur förändringen uppfattas av andra. Vi anser att Jacobsens (2019) resonemang 

överensstämmer med vårt empiriska material där liknande reflektioner tas upp. 

 

Vidare kan vi också konstatera att det är av betydande vikt att nyttja digitala 

kommunikationsverktyg för att ytterligare effektivisera kommunikationen i organisationen. 

Viktigt att ha i åtanke är att den digitala kommunikationen inte får ha en negativ påverkan, 

varför vi menar att Eriksons (2011) argument om att utforma en kommunikationsstrategi har 

en hög praktisk relevans. Slutligen har vi observerat att förändring av mötesstrukturen för att 

uppnå vad bland annat Haynes (1998) definierar som ett effektivt möte är av betydelse vid 

implementering av arbetstidsförkortning. Vi kan konstatera att begreppen tid, agenda och 

förberedelse är framförallt betydande och främst bör bearbetas för att uppnå effektiva möten. 

 

5.2 Studiens bidrag  

I studiens inledningskapitel fastslog vi att det finns en brist på forskning som studerat 

arbetstidsförkortning ur ett organisatoriskt perspektiv inom den privata sektorn. Åkerstedt et 

al. (2001), Bildt (2007) och Barck-Holst et al. (2017) belyser området ur ett hälsoperspektiv. 

Tseng (2012) kunde i sin studie, genomförd i Japan, konstatera att förändring av 

arbetsprocesser vid införandet av arbetstidsförkortning har en positiv korrelation med förhöjd 

produktivitet men studiens generaliserbarhet ifrågasattes. Även vi kan konstatera att förkortad 

arbetstid kan höja produktiviteten i en organisation. Vår forskning lyfter istället 

arbetstidsförkortning i en svensk kontext. Därmed anser vi att vår studie är ett viktigt bidrag 

till forskning inom området då den bidrar med en ny infallsvinkel.  

 

Vi anser att vi uppfyller vårt syfte med studien, att skapa förståelse för hur en organisation kan 

förändra sina arbetsprocesser för att öka produktiviteten vid implementering av förkortad 

arbetstid. Vår förhoppning är även att studien kan bidra till att ge andra organisationer inom 

den privata sektorn förutsättningar för hur de kan förändra sina arbetsprocesser vid införandet 
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av arbetstidsförkortning. Vi menar att det finns mycket goda möjligheter att studien kan komma 

att bli användbar för mindre tjänsteföretag, oberoende av verksamhetsområde. Eftersom 

studien är genomförd i en mindre organisation är vi således medvetna om svårigheten att 

generalisera studien till större organisationer. Vi är även medvetna om svårigheten att 

generalisera studien till andra typer företag och branscher, till exempel ett producerande företag 

inom tillverkningsindustrin. Vi vill också argumentera för att vår studie kan bidra till att 

organisationer kan förstå hur de kan effektivisera sina arbetsprocesser, vilket inte 

nödvändigtvis behöver leda till förkortad arbetstid. En organisation som förändrar sina 

arbetsprocesser och höjer produktiviteten vilket därmed sparar tid menar vi kan omsätta den 

sparade tiden på andra sätt än genom arbetstidsförkortning. Exempelvis utveckla verksamheten 

och främja tillväxt. 

 

5.4 Slutord 

I ett flertal sammanhang fann vi ett samspel mellan organisationskultur och kommunikation. 

Erikson (2011) menar att kommunikation, främst den interna, påverkas av rådande kultur vilket 

vi även kan styrka med vår studie. Vi anser att en stark organisationskultur ligger till grund för 

en väl fungerande intern kommunikation vilket vidare är en förutsättning för en lyckad 

implementering av arbetstidsförkortning. Ömsesidigt ansvar, en dialog mellan ledning och 

medarbetare, identifierar vi som grundläggande för en fungerande kommunikation vilket vi kan 

dra slutsatsen grundar sig i en stark organisationskultur. Vi menar även att i samspelet mellan 

områdena är det inte bara en stark organisationskultur som föreligger god kommunikation, god 

kommunikation är likväl en nyckelfaktor till en stark kultur. Vi kan således dra slutsatsen att 

det råder ett mycket relevant samband mellan arbetstidsförkortning med bibehållen lön, 

organisationskultur samt kommunikation.  

 

Avslutningsvis vill vi återigen poängtera de två förutsättningar som måste finnas för att en 

organisation ska kunna införa arbetstidsförkortning med ett lyckat resultat. Dels att 

organisationen har en stark organisationskultur samt att det finns en väl fungerande intern 

kommunikation. Det finns vidare tre huvudsakliga arbetsprocesser som en organisation bör 

förändra vid införandet av arbetstidsförkortning; eliminera den tid som en läggs på konkreta 

arbetsuppgifter, använda digitala kommunikationsverktyg samt förändra mötesstrukturen för 

att uppnå effektiva möten.  
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För att lyfta arbetstidsförkortning till en samhällelig nivå tror vi inte att en ytterligare 

förkortning av den lagstiftade arbetstiden i Sverige är aktuell idag. Det menar vi beror på att vi 

inte tror att alla typer av organisationer är redo för att hantera vad en sådan typ av omfattande 

förändring skulle innebära. Vår studie har däremot resulterat i ett antal förslag som vi anser 

skulle kunna vara användbara i en större, samhällelig kontext för de organisationer som både 

vill och har förutsättningar för att implementera arbetstidsförkortning.  

 

5.5 Förslag till vidare forskning  

Som konstaterat har tidigare forskning främst studerat arbetstidsförkortning ur ett 

hälsoperspektiv. Vi vill därför uppmana till, samt belysa relevansen i, att vidare studera 

området ur ett organisatoriskt perspektiv men med fokus på andra områden än 

organisationskultur och kommunikation. Exempel på ett område att studera är motivation. Med 

det menar vi att studera om det går att upprätthålla medarbetarnas motivation för att kunna 

bibehålla effektiviteten i organisationen. 

 

Ytterligare en möjlighet till vidare forskning är att studera arbetstidsförkortning implementerat 

i en annan typ av organisation. Till exempel en större organisation eller i ett icke tjänsteföretag. 

Vi ställer oss dock tveksamma till hur många större organisationer det faktiskt finns som har 

infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi finner också en poäng i att studera 

arbetstidsförkortning i en organisation som har haft det under en längre tid. På så sätt kan man 

skapa en djupare förståelse för hur arbetstidsförkortning påverkar organisationen långsiktigt. I 

vårt studerade fall infördes arbetstidsförkortningen drygt fyra månader innan studien 

genomfördes, varför vi inte kan dra någon slutsats kring den långsiktiga påverkan på 

organisationen. För att föra forskningen vidare vill vi även ge förslaget att genomföra en 

flerfallsstudie för att dels få ett ytterligare djup i det empiriska materialet, men även 

möjligheten att jämföra fallen sinsemellan vilket vi tror kan leda till intressanta observationer 

och upptäckter.  
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Reflektioner kring vår arbetsprocess 

Individuell reflektion Amanda Andersson 

Jag och Maria har samarbetat ett flertal gånger under vår studietid, varför det föll sig naturligt 

att vi också skulle skriva kandidatuppsatsen tillsammans. Vi bestämde oss tidigt att vi ville 

studera ett praktiskt fall och landade slutligen i att göra en fallstudie om arbetstidsförkortning. 

Under processens gång har vi haft ett veckoschema att förhålla oss till, vilket har varit till stor 

hjälp för att nå det slutgiltiga målet. I stor utsträckning har jag och Maria varit överens om hur 

delar i uppsatsen ska skrivas. I de fall där vi inte varit överens har vi inte varit rädda för att ta 

en diskussion, vilket jag anser enbart har haft en positiv påverkan på uppsatsens resultat. 

 

Jag upplever att vi båda har tagit lika mycket ansvar under processens gång. Vi har gjort vårt 

bästa för att slutligen kunna lämna in en kandidatuppsats som vi båda är nöjda med och kan 

känna oss stolta över. Vi hade likvärdiga förkunskaper inom ämnet och har därför fått läsa in 

oss lika mycket på det teoretiska materialet. Vi har genom uppsatsens gång till stor del skrivit 

och arbetat tillsammans. Vid ett fåtal tillfällen har vi delat upp enstaka avsnitt efter vad vi 

personligen föredragit att skriva. Vi har då varit noga med att läsa igenom varandras texter och 

därefter diskutera eventuella oklarheter. Enligt min personliga åsikt har jag funnit skrivandet 

av kandidatuppsats som en mycket lärorik och givande period. 
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Individuell reflektion Maria Brengdahl Bengtsson 

Studieprocessen som föreligger denna uppsats har präglats av gott samarbete och en gemensam 

strävan att hela tiden utvecklas. I början av uppsatsprocessen gjorde vi ett veckoschema för att 

ha en tidsram att förhålla oss till för att säkerställa att vi skulle bli klara i tid. Schemat har 

justerats några gånger under processens gång då det var svårt att i början förutspå hur och i 

vilken ordning vi skulle ta oss igenom de olika momenten. Jag upplever att det har varit bra att 

ha ett schema att förhålla sig till, det har även till viss del fungerat som en checklista. Med 

tanke på de många arbeten jag och Amanda skrivit ihop tidigare var vi väl införstådda med 

varandras arbets- och skrivprocess, vi tänker ofta dessutom väldigt lika. Det kan ses både som 

en fördel, då processen gått smidigt, men också nackdel då två mer skilda perspektiv hade 

kunnat ge upphov till en mer nyanserad uppsats. De gånger vi däremot haft olika åsikter har vi 

diskuterat igenom dessa och försökt landa i det som varit bäst för uppsatsen. 

  

Då jag och Amanda ingått i samma grupp vid tidigare arbeten flertalet gånger var våra 

förkunskaper om metod likvärdiga. Vi har tillsammans gått igenom en stor mängd 

metodlitteratur och vi har varit överens om att i hög grad variera de källor som används för att 

skapa en så rättvis bild som möjligt av vår process. När det gäller den teoretiska referensramen 

var våra förkunskaper mycket likvärdiga även där. Vi hade ett hum om de olika delarna men 

det var ingen del vi var särskilt väl inlästa på. Vi har haft en viss uppdelning gällande den 

litteratur och de artiklar vi behandlat. Jag har tagit mig an majoriteten av de engelska källorna 

då jag känner mig mer bekväm med språket, vi var båda överens om att det var det mest 

tidseffektiva arbetssättet. Vidare har det varit av stort värde att få se samband mellan det 

teoretiska materialet och ett verkligt fall. Jag upplever att jag fått en ökad förståelse både för 

teorin och verkligheten vilket jag ser som fördelaktigt inför mitt kommande arbetsliv. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vill du beskriva er organisation? 

Varför bestämde ni er för att genomföra förändringen? 

När genomförde ni förändringen? 

Hur togs förändringen emot av medarbetarna? 

Vill du beskriva din roll i verksamheten och dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Hur länge har du varit anställd på företaget? 

 

Vilka positiva effekter tycker du att arbetstidsförkortning har lett till?  

Vilka negativa effekter tycker du att förändringen har lett till? 

Vilka eventuella risker ser du med arbetstidsförkortning? 

Vilka utmaningar har du stött på vid införandet av arbetstidsförkortning? 

Hur har du hanterat dessa utmaningar? 

Tror du att arbetstidsförkortning är applicerbart för alla organisationer, varför/varför inte?  

Varför skulle du rekommendera andra organisationer att implementera arbetstidsförkortning? 

Tror du att ett lagkrav på förkortad arbetstid skulle vara rimligt, varför/varför inte? 

 

Upplever du att du får lika mycket gjort under en arbetsdag efter införandet av 

arbetstidsförkortning? Varför/varför inte? 

Anser du att du har tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? Om ja, vad tror du 

det beror på? Om nej, vad gör du för att säkerställa att allt blir gjort? 

Upplever du att du är mer effektiv i ditt arbete efter genomförandet av förändringen? Varför 

/varför inte? 

Vilka är de största förändringarna i ditt arbete efter införandet av arbetstidsförkortning? 

Utför du dina arbetsuppgifter annorlunda nu jämfört med innan? På vilket sätt? (lean)  

Har fördelningen av arbetsuppgifter förändrats sedan genomförandet av 

arbetstidsförkortning? Hur?  

Finns det några processer du inte har kunnat effektivisera? Vilka? 

 

Upplever du att kommunikationen varit en viktig del av förändringens resultat? På vilket sätt? 

Hur skedde kommunikationen innan genomförandet och under processens gång? 

Har digital kommunikation varit en del av effektiviseringen av det dagliga arbetet och i så fall 

hur? 

Kommunicerar du på samma sätt nu som du gjorde innan förändringen? Hur har det i så fall 

ändrats?  

 

Anser du att tomt arbete förekommit på arbetsplatsen? Vad för typ i så fall? 

Förekommer det i samma utsträckning efter förändringen? Vad har ändrats? 

Har ineffektiva möten förekommit på arbetsplatsen?  

Hur ser det ut efter förändringen? 


